AKROPOLIS WORLD NEWS
www.akwn.net

J. Coderch

Twelfth Year
(August 2013 - June 2014)

You will observe that in some news the usual subtitle does not appear. I do not
remember deciding any fixed rule about this, possibly in some moments, for no
concrete reason, I did not add one.

Ἆρα τί γενήσεται ἐν τῇ Συρίᾳ;
29 Αὐγούστου 2013

Ἆρα ἐπιθήσονται ἥ τε Μεγάλη Βρετανία καὶ αἱ Ἡνωµέναι Ἀµερίκης Πολιτείαι τῇ Συρίᾳ; ὅ τε
Ἀσσᾶδ καὶ οἳ αὐτῷ ἀνθιστάµενοι κατὰ πᾶσαν τὴν χώραν µάχονται, αἱ δὲ ἑσπέριαι χῶραι
βλέπουσι µέν, τοῦτο δὲ οὐ κωλύουσι (καίπερ µυρίων πολιτῶν ἤδη ἀποθανόντων)... µέχρι τοῦ
νῦν, τοῦ γὰρ κηρύγµατος πανταχόσε ἀφικοµένου ὅτι ὁ Ἀσσᾶδ χηµικοῖς ὅπλοις οὐ µόνον
κατὰ τῶν πολεµίων στρατιωτῶν ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν πολιτῶν χρήσαιτο ἥ τε Μεγάλη Βρετανία
καὶ αἱ ΗΑΠ ἤδη περὶ τοῦδε διαλέγονται, πότερον δεῖ τοῖς τῷ Ἀσσᾶδ ἀνθισταµένοις βοηθεῖν ἢ
οὔ.
πάντες ἴσµεν τὰ γεγενηµένα· πρότερον µὲν οἱ δηµοσιογράφοι τὰ κηρύγµατα τὰ περὶ τῆς
ἐπιβολῆς ἀπροσδοκήτως ἡµῖν ἔπεµψαν, ἔπειτα δὲ αἱ ἑσπερίαι χώραι, ὡς τάχιστα
συνελθοῦσαι, κατασκόπους εἰς τὴν Συρίαν πέµψαι ἐπειρῶντο οἵτινες περὶ τῆς χηµικῆς
ἐπιβολῆς ἐξετάσαιεν· ὁ δὲ Ἀσσᾶδ, τὰ τεκµήρια κρύπτειν πειρώµενος, πρῶτον µὲν τὴν τῶν
ἐπισκόπων ἄφιξιν ἀνεβάλετο, τέλος δὲ οὐκ ἐξῆν αὐτῷ ταύτην τὴν ἐπίσκηψιν κωλύειν· αἱ δὲ
ἑσπέριαι χώραι, τὰ κηρύγµατα ἀληθῆ ὄντα ἰδοῦσαι, ἐπειρῶντο ἀλλήλαις συµφωνεῖν πότερον
δεῖ τῷ Ἀσσᾶδ ἐπιθέσθαι ἢ οὔ, ἡ δὲ Ῥωσσία τῷ ἐπιθέσθαι ἀντέστη.

ὅµως δὲ λέγεται νῦν ὅτι ἥ τε Μεγάλη Βρετανία καὶ αἱ ΗΑΠ τῷ Ἀσσᾶδ ἐπιθέσθαι ἐν νῷ
ἔχουσι καὶ οὐδενὸς ποιοῦνται πότερον ἡ Ῥωσσία ὁµολογεῖται ἢ οὔ· οἱ µὲν Ἀµερικανοὶ
βούλονται πύραυλα ἀνεῖναι ἐπὶ τὸ τοῦ Ἀσσᾶδ στράτευµα, ἡ δὲ Μεγάλη Βρετανία οὐκέτι
εἶπεν ὅ τι ποιεῖν προτίθησιν. ὁ Ἀσσᾶδ, τοῦτο προιδών, λέγει νῦν ὅτι, ἐὰν ἐπιτεθῇ, ἡ Συρία τῷ
Ἰσραῆλ ἐπιθήσεται, ἐν δὲ τῷ Ἰσραῆλ οἱ ἐν τέλει τοὺς πολίτας περὶ τούτου ἤδη ἠγγέλκασιν.

Ὁ τοῦ Κλίβελανδ ἀπαγωγέας ἑαυτὸν ἀποκτείνει

4 Σεπτεµβρίου 2013

Προεῖλε πάντα τὸν βίον ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ µὴ διάγειν
Ὁ Ἀριῆλ Κάστρο, πεντήκοντα καὶ τρία ἔτη γεγονώς, κατεδικάσθη µὲν ἰσόβιαν κάθειρξιν διὰ
τὴν ἀπαγωγὴν καὶ τὴν παράβασιν τριῶν κορῶν δέκα ἔτη ἐν τῷ Κλίβελανδ (τοῦ Ὀχαίου,
ΗΑΠ), χθὲς δὲ ἑαυτὸν ἀπέκτεινεν. οἱ τοῦ δεσµωτηρίου ἐργασταὶ τὸν Κάστρο κρεµασθέντα
τήµερον πρωῒ ηὗρον, ὅµως δὲ οὐκέτι µὲν ἀποθανόντα, ἔτι δὲ ζῶντα· µετενεγκόντες δὲ αὐτὸν
ὡς τάχιστα πρὸς τὸ νοσοκοµεῖον ἀναβιώσκειν ἐπείρασαν, µάτην δέ.

ὁ Κάστρο, ἐν τῷ Πουέρτῳ Ῥίκῳ γεγενώς, τρεῖς κόρας βίᾳ ἀπαγαγὼν δέκα ἔτη κατεῖχεν ἐν τῇ
ἑαυτοῦ οἰκίᾳ ὡς δεσµώτιδας, ἐκεῖ δὲ ἔκοπτέ τε καὶ ἐβιάζετο· τέλος δέ, δέκα µὲν ἔτη ἐκεῖ
µείνασαι, αἱ κόραι ἐκφυγεῖν ἔσχον, ὁ δὲ Κάστρο, ἐν φυλακῇ κατερχθείς, κατεδικάσθη.

ἡ οἰκία οὗ αἱ τρεῖς κόραι δέκα ἔτη δεσµώτιδες ἔµενον (πολλοὶ ἄνθρωποι ταύτην τὴν οἰκίαν
”τὴν οἰκίαν τῶν ὀρρωδίων” ἐκαλοῦντο) κατεσκάφη, τοῦ δικαστοῦ κελεύοντος.

Ἡ Γαλατία καὶ τὰ τῆς Συρίας χηµικὰ ὅπλα
11 Σεπτεµβρίου 2013

Ἡ Γαλατία τῇ Ῥωσσικῇ εἰσηγήσει ἐπικουρεῖ
Τῆς Συρίας χηµικοῖς ὅπλοις κατὰ τῶν στασιωτῶν χρησαµένης, αἱ ἑσπέριαι χῶραι περὶ τούτου
διελέγοντο, πότερον δέοι τῇ Συρίᾳ ἐπιθεῖναι ἢ οὔ· τοῦ µὲν τῶν ΗΑΠ προέδρου Ὀβάµα
ἐπιθεῖναι συµβουλεύοντος, οὐ πόλλαι χῶραι ὡµολογήσαντο, φοβούµεναι µὴ τοῦτο ἔτι
µείζονα πόλεµον ἐνέγκοι, τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων καὶ οὐδεµιᾶς χώρας λύσιν εὑρούσης ἡ
µὲν Ῥωσσία συνεβούλετο τὴν Συρίαν τὰ χηµικὰ ὅπλα τῷ ΗΕΟ παραδοῦναι, ἡ δὲ Γαλατία
βούλεται ταύτην τὴν εἰσήγησιν τῷ ΗΕΟ παρέχειν. ὁ µὲν Ὀβάµα δοκεῖ ταύτῃ τῇ εἰσηγήσει
ὁµολογεῖν, ὅµως δὲ φοβεῖται µὴ ὁ Ἀσσᾶδ οὐδὲν ἄλλο πειρᾶται ἢ τόν τε πόλεµον
ἀναβάλλεσθαι καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ πλείω χρόνον µένειν.

Τὸν τῆς Κενίας πρόεδρον δικάζουσιν
11 Σεπτεµβρίου 2013

Ὁ Οὐίλιαµ Ῥοῦτο ἔτι πρόεδρός ἐστιν
Ἐν Τῇ Χάγῃ δικάζουσι νῦν οἱ τοῦ Παγκοσµίου Δικαστηρίου δικασταὶ τὸν τῆς Κενίας
πρόεδρον, Οὐίλιαµ Ῥοῦτο, κατὰ γὰρ τοὺς δικαστὰς ἐκέλευσεν ὁ Ῥοῦτο, τῶν ἀρχαιρεσιῶν τῷ
ἔτει 2007 γενοµένων, πολλοὐς τῶν ἐναντιουµένων ἀποκτεῖναι. ὁ Ῥοῦτο δικάζεται καὶ εἰ
τυγχάνει ἔτι πρόεδρος ὤν, διὰ δὲ τοῦτο αὕτη ἡ δίκη πολὺ διαφέρει τῶν ἄλλων ἐν οἷς πολλοὶ
πρόεδροι οὐκέτι ἐν τέλει ὄντες ὑπὸ τοῦ Παγκοσµίου Δικαστηρίου κατεδικάσθησαν· ἀφίκετο
δὲ ὁ Ρ. εἰς τὸ δικαστήριον µειδιῶν τε καὶ τοῖς ἑαυτοῦ συνδίκων διαλεγόµενος.

Φόνος ἐν τῷ Οὐασιγγτόνι
18 Σεπτεµβρίου 2013

Φονεύς τις τρισκαίδεκα ἀνθρώπους ἀποκτείνει
Ὁ Ἀαρῶν Ἀλέξις, ὃς ἔτυχε τὸ πρόσθεν στρατιώτης τῶν ΗΑΠ ὤν, τρισκαίδεκα ἀνθρώπους ἐν
τῷ Οὐασιγγτόνι ἀπέκτεινε προχθές, ἄλλοι δὲ δέκα ἄνθρωποι ἐβλάβησαν. τοῦτο τὸ
δυστύχηµα ἐγένετο ἐν στρατοπέδῳ τοῦ ναυτικοῦ ἐγγὺς τῆς τε Λευκῆς Οἰκίας καὶ τοῦ
Καπιτολίου κειµένῳ, διὰ δὲ τοῦτο ἔτι πλέον περὶ τοῦ δυστυχήµατος λέγεται. πάντες µὲν
θαυµάζουσι νῦν ὅπως ἐξῆν τῷ Α.Α. εἰς τὸ στρατοπέδον εἰσβαίνειν ὅπλον ἔχοντι, ἀληθῶς δὲ
τοῦτο ῥᾷστον αὐτῷ ἐγένετο, ὁ γὰρ Α.Α., καίπερ οὐκέτι στρατιώτης ὤν, ἐν τῷ στρατοπέδῳ
αὐτῷ ἠργάζετο.

τοῦ δυστυχήµατος ἤδη ἀρξαµένου, οἱ φύλακες ἐνόµιζον τὸ πρῶτον τοὺς πυροβολοῦντας
τρεῖς ἢ τέτταρας εἶναι, ἔπειτα δὲ ᾔσθοντο αὐτὸν µόνον ἕνα ὄντα. τέλος δὲ ὁ φονεὺς ὑπὸ τῶν
φυλάκων ἀπέθανεν.

Τὴν Κόστα Κογκόρδια εὐθύνουσιν
18 Σεπτεµβρίου 2013

Ἡ ναῦς διαλυθήσεται
Τὴν Κόστα Κογκόρδια, τὴν ναῦν ἣ πρὸ τῆς νήσου Γιγίλου κατέδυ ἅτε ἐγγὺς τῆς παραλίας

πλέον τοῦ δέοντος πλεοῦσα, ἤδη ηὔθυναν, ἡ δὲ ὑπερµεγέθης ἐργασία ἐννεακαίδεκα ὥρας
διέµεινεν. νῦν διαλέγονται οἱ ἔµπειροι ὅποι δεῖ τὴν ναῦν ἐνεγκεῖν. ἔπειτα δὲ ἡ ναῦς, εἰς τὸν
λιµένα ἀφικοµένη (εἰς ὅντινα λιµένα ἂν ἐνεγκῶσιν), διαλυθήσεται, οὐ γὰρ ἔξεστιν αὖθις
χρῆσθαι.

ὅµως δὲ ἡ ναῦς, καίπερ ὀρθὴ νῦν οὖσα, οὐκ ἐν τῷ ὕδατι ἐπιπολάζει, ἐπὶ γὰρ τῷ βάθει τῆς
θαλάττης ἕστηκεν, δεῖ οὖν αὐτὴν ἐπιπολάζειν ποιεῖν πρὶν ἕλκειν, ἀλλὰ ὅπως τοῦτο
ποιήσουσιν οὐκέτι ἴσασιν. καὶ δὴ καὶ δεῖ ἔτι δύο νεκροὺς εὑρεῖν, τοῦ γὰρ δυστυχήµατος
γενοµένου οὐ πάντας τοὺς νεκροὺς τούτων οἳ ἀπέθανον ηὗρον.

Ἡ Ἀγγέλη Μέρκηλ ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις νικᾷ
25 Σεπτεµβρίου 2013

Οὐκέτι οὐδεὶς οἶδε τίνι συνάρξεται
Ἡ Ἀγγέλη Μέρκηλ, ἣν ὁ δῆµος ἤδη ”τὴν νέαν Μαργαρίτην Τάτζηρ” καλεῖ, ἐν ταῖς
ἀρχαιρεσίαις τῇ Κυριακῇ νικήσασα, τῆς Γερµανίας τὸ τρίτον ἄρξει· καὶ δὴ καὶ οὐ µόνον
ἐνίκησεν ἀλλὰ καὶ πλείονας ψήφους ἐκτήσατο ἢ ἐν ταῖς προτέραις ἀρχαιρεσίαις. ἡ µὲν
Μέρκηλ ἔτι ἰσχυρίζεται ἐν Εὐρωπαΐῳ κρίσει ἣ πολλοὺς ἄλλων χωρῶν προέδρους
καταβέβληκεν, ῤᾷστον δὲ ἦν αὐτῇ ταύτην τὴν νίκην κτᾶσθαι, τῆς γὰρ Γερµανικῆς οἰκονοµίας
ὑγιαινούσης οὐδεὶς τῶν ἀνθισταµένων οὕτως ἰσχυρὸς ἦν ὥστε τὴν Μέρκηλ νικᾶν.

ὅµως δὲ ἡ Μέρκηλ οὐχ ἱκανὰς ψήφους ἐκτήσατο ὥστε οὐδενὸς βοηθοῦντος ἄρχειν, κατὰ οὖν
τοὺς ἐµπείρους δεήσει αὐτὴν τὴν SPD πείθειν συνάρχειν.

Τὸ µαραθώνιον ῥέκορδ νικῶσιν ἐν τῷ Βερολίνῳ

30 Σεπτεµβρίου 2013

Κενιάτης ἀθλητὴς νέον ῥέκορδ κατατίθησιν
Ὁ Οὐίλσων Κίψαγγ, τριάκοντα καὶ ἓν ἔτη γεγονώς, τὸ παγκόσµιον µαραθώνιον ῥέκορδ
ἐνίκησε χθὲς τῇ Κυριακῇ ἐν τῷ Βερολίνῳ. τὸ µὲν πρόσθεν ὁ Ο. Κ. ἤδη τὸ ῥέκορδ νικᾶν
ἐπειράσατο (τῷ ἔτει 2011 ἐν τῇ Φραγκφούρτῃ), ἀλλὰ τέτταρα δευτερόλεπτα τοῦτο κτᾶσθαι
ἐκώλυσεν, χθὲς δὲ ἐξὸν αὐτῷ αὖθις πειρᾶν οὕτως ταχέως ἔδραµεν ὥστε τέλος ὃ κτᾶσθαι
πολὺν χρόνον ἐβούλετο ἐκτήσατο. τὸ νέον ῥέκορδ 2:03:23 ἐστίν, πεντεκαίδεκα δευτερόλεπτα
θᾶττον ἢ τὸ πρότερον (ὁ Πατρίκιος Μακαῦ, καὶ ἐκ τῆς Κενίας, τοῦτο τὸ ῥέκορδ εἶχεν).

ὡς τὸ εἰκὸς τὸ παγκόσµιον µαραθώνιον ῥέκορδ ἀεὶ ἐν τῷ Βερολίνῳ νικᾶται, οὗτος γὰρ ὁ
δρόµος ὁµαλώτατός ἐστιν. ἐν τούτῳ τῷ µαραθῶνι οἱ µὲν πέντε πρῶτοι δροµεῖς Κενιᾶται
ἦσαν, ὁ δὲ ἕκτος δροµεὺς Βρασίλιος ἦν.

Νέαν ζωγραφίαν τοῦ Λεονάρδου δα Βίνζι εὑρίσκουσιν
6 Ὀκτωβρίου 2013

Περὶ τῆς ζωγραφίας ἤδη ᾔδεσαν
” Ἡ τῆς Ἰσαβῆλ δ’ Ἔστη ” ζωγραφία· τοῦτό ἐστι τὸ ὄνοµα τὸ τῆς ζωγραφίας ἣν τύχῃ

ηὑρήκασιν. ἡ ζωγραφία πεντακόσια ἔτη κρυπτὴ ἔµενεν, ἕως νεωστὶ ηὑρέθη, ἐν δὲ τῇ πόλει
Μαντόβῃ ηὗρον, ἐν τῇ οἰκίᾳ πλουσίου τινος Ἑλβετικοῦ γένους· ὁ δὲ ἔµπειρος Κάρολος
Πεδρέττι, πρωτοδιδάσκαλος τοῦ Λεονάρδου Πανεπιστηµίου, τὴν ζωγραφίαν ἀκριβῶς
ἐξετάσας, διεβεβαίωσεν ὅτι ἡ ζωγραφία ἀληθής ἐστιν.

ἕως µὲν τὸ νῦν ἁπλῆν πρωτοζωγραφίαν τῆς Ἰσαβῆλ δ’ Ἔστη εἴχοµεν (καὶ ὑπὸ τοῦ
Λεονάρδου αὐτοῦ ζωγραφηθεῖσαν), ἐν τῷ τοῦ Λούβρου Μουσείῳ κειµένην, διὰ δὲ τοῦτο,
καίπερ οὐδενὸς εἰδότος ὅπου ἡ τελευταία ζωγραφία εἴη, πάντες ᾔδεσαν περὶ αὐτῆς, νῦν δὲ
τὴν τελευταίαν ἔχοµεν (ὡς τὸ εἰκός, οἱ ζωγράφοι πρωτοζωγραφίαν ποιοῦσι πρὶν τὴν
τελευταίαν ποιεῖν).

κατὰ τοὺς ἐµπείρους, ἡ µὲν ζωγραφία ὁµοία ἐστὶ τῇ ἐνδοξοτάτῃ Μόνα Λίσα περὶ ὅπως τοῖς
χρώµασι καὶ τῷ φωτὶ χρῆται ὁ Λεονάρδος, λέγεται δὲ ὅτι ὁ Λεονάρδος ταύτῃ τῇ ζωγραφίᾳ
ἐχρήσατο παραδείγµατι τῇ Μόνα Λίσα.

Ἡ τῶν ΗΑΠ Βουλὴ ὁµοδοξίαν κτᾶσθαι πειρᾷ
15 Ὀκτωβρίου 2013

Οἱ τῶν τε Δηµοκρατῶν καὶ τῶν Ῥεπουβλικάνων ἄρχοντες τήµερον ὁµολογεῖσθαι
βούλονται
Πάντες ἴσµεν ὅ τι νεωστὶ ἐν ταῖς ΗΑΠ ἐγένετο· ὁµοδοξίας µὲν ἐν τῇ Βουλῇ περὶ πόσον
ἔξεστι τῇ ἀρχῇ δαπανᾶν οὐ γενοµένης, ἡ τῆς χώρας ἀρχὴ τοῖς δηµοσίοις ἐργασταῖς τὸν
µισθὸν τελεῖν οὐκ εἶχεν, πολλοὶ δὲ τούτων τῶν ἐργαστῶν οἴκαδε ἐπέµφθησαν οὐκ εἰδότες
πότερον αὖθις ἐργάσοιντο ἢ οὔ. οἱ δηµοσιογράφοι περὶ τούτου ἐξηγήσαντο λέγοντες ὅτι ἡ

τῶν ΗΑΠ ἀρχὴ ”κλείεται”. ἀλλὰ οὐ τὸ πρῶτον τοῦτο γίγνεται, ἐν γὰρ τῇ προτέρᾳ
ἑκατονταετίᾳ ἤδη τοῦτο ἐγένετο (ὅµως δὲ τότε δὴ λύσιν τινὰ ταχέως ηὗρον).

νῦν δὲ οἵ τε Δηµοκράται καὶ οἱ Ῥεπουβλικάνοι συνῆλθον ἵνα λύσιν τινὰ τούτῳ τῷ
προβλήµατι εὕροιεν, ἴσως δὲ νέον ὅρον διακρινοῦσι περὶ τῶν χρηµάτων ἃ ἔξεστι τῇ ἀρχῇ
δαπανᾶν (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ τοῦ προβλήµατος κέντρον)· ἐὰν µὲν τοῦτον τὸν ὅρον αὐξάνωσιν,
ἔξεσται τῇ ἀρχῇ τοὺς µισθοὺς τελεῖν· ἐὰν δὲ µή, οὐδεὶς οἶδεν ὅ τι συµβήσεται. τήµερον δὲ
πολλοὶ τόποι οἳ τῆς ἀρχῆς εἰσιν (βιβλιοθῆκαι, µνηµεῖα οἷον τὸ τῷ Γεωργίῳ Οὐάσιγγτον
µνηµεῖον, κτλ.) ἔτι κεκλεισµένα ἐστὶ πᾶσι τοῖς τε πολίταις καὶ τοῖς τουρισταῖς.

Τὸ βιολίνον τὸ τῆς Τιτάνικ πλειστηριάζουσιν
20 Ὀκτωβρίου 2013

Ἀνώνυµος ὠνητὴς ἑκατοµµύρια εὔρων ἀποτίνει
Πάντες ἴσµεν περὶ τῆς Τιτάνικ καὶ ὅ τι ἐγένετο· ἡ µὲν ναῦς παγοβούνῳ πατάξασα κατέδυ τῷ
ἔτει 1912 καὶ ἐν τῷ δυστυχήµατι 1,517 δὲ ἄνθρωποι ἐν τῇ ψυχρᾷ θαλάττῃ ἀπέθανον. καὶ δὴ
καὶ πάντες, τὸ κινηµατογραφικὸν ἔργον ἰδόντες, ἴσµεν ὅτι ἡ ὀρχήστρα ἔψαλλεν ἕως ἡ ναῦς
κατέδυ (ἡ γὰρ ναῦς οὐ µέντοι αὐτίκα ἀλλὰ βραδέως κατέδυεν), ἵνα οἱ ἐπιβάται ἡσυχάζοιεν
σῴζεσθαι πειρώµενοι. ὁ Οὐάλλας Ἅρτλει ἄρχων µὲν τῆς ὀρχήστρας ἦν, βιολίνῳ δὲ ἔψαλλεν
(λέγεται ὅτι ἡ τελευταία ᾠδὴ ἣν ἡ ἔνδοξος ὀρχήστρα ἔψηλεν ”Ἐγγυτέρω Σοῦ, ὦ Θεὸς” ἦν).

ὁ Ο. Α. ἐν τῇ ναυαγίᾳ ἀπέθανεν, ἀλλὰ τῇ δεκάτῃ ἡµέρᾳ µετὰ τὸ δυστύχηµα ναῦς τις τὰ τῆς
ναυαγίας λείψανα καὶ τὰ νεκρὰ συλλεγοῦσα τὸν τοῦ Ο. Α. νεκρὸν ηὗρε καὶ τὸ βιολίνον ἐν
θήκῃ τινὶ κεκλεισµένον τῷ Ο. Α. συνδεθείσῃ· χθὲς δὲ ἐν τῷ Λονδίνῳ τὸ µὲν βιολίνον
ἐπλειστηρίασαν, ἀνώνυµος δέ τις ᾠνητὴς ἑκατοµµύρια εὕρων ἀπέτεισεν.

Ὁ Πάπας τὸν τοῦ Λιµβούργου ἐπίσκοπον ἀπωθεῖ
25 Ὀκτωβρίου 2013

Νεωστὶ πολλὰ ἀνεγνώκαµεν ἐν ταῖς ἐφηµερίσι περὶ τοῦ ἐπισκόπου ὃς τετταράκοντα
ἑκατοµµύρια εὔρων ἀνήλωκε τὴν νέαν ἑαυτοῦ οἴκησιν οἰκοδοµούµενος. ὁ ΦραγκίσκοςΠέτρος Τέβαρζ, πεντήκοντα καὶ τρία ἔτη γεγονώς, ἐπίσκοπος µὲν τυγχάνει ὢν ἐν τῇ
Γερµανικῇ πόλει Λιµβούργῳ, τοσαῦτα δὲ χρήµατα τῇ νέᾳ οἰκήσει ἀνήλωκεν ὥστε τῷ Πάπᾳ,
περὶ τούτου ἀκούσαντι, ἔδοξε τοῦτον τὸν ἐπίσκοπον ἀπὸ τῆς ὁσίας ἐργασίας εἰς χρόνον τινὰ
ἀπωθεῖν, πολλοὶ γὰρ τοσαύτην δαπάνην ἐµέµψαντο.

ἀλλὰ τί ἐγένετο ἐν τῇ ἀρχῇ; πρῶτον µὲν εἶπεν ὁ Φ.Π.Τ. ὅτι δέοι µόνον πέντε ἑκατοµµύρια
(ἤδη τοῦτο πλέον τοῦ δέοντός ἐστιν) ἀναλίσκειν ἵνα τὴν νέαν οἴκησιν οἰκοδοµοῖτο, τέλος δὲ
ἐδέησε τετταράκοντα ἑκατοµµύρια ἀποτίνειν. τῆς Εὐρώπης ἐν τοσαύτῃ κρίσει οὔσης, ἔτι καὶ
πλέον περὶ τούτου πανταχοῦ ἐλέγετο, ὁ δὲ θόρυβος εἰς τὸ Βατικανὸν ἀφίκετο. δέον δέ τι
ποιεῖν, ὁ Πάπας πρῶτον µὲν τὸν ἐπίσκοπον εἰς τὴν Ῥώµην καλέσας τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ
ἤκουσεν, ἔπειτα δὲ αὐτὸν ἀπὸ τῆς ἐργασίας ἀπέωσεν.

Ὑποθαλάττιον ὄρυγµα τήν τε Εὐρώπην καὶ τὴν Ἀσίαν συνάπτει
2 Νοεµβρίου 2013

Ὁ τοῦ σουλτάνος Ἀβδοῦλ Μεζῖτ ὄνειρος ἀληθὴς γίγνεται
Τῷ ἔτει 1860 ὁ ὀθωµανὸς σουλτάνος Ἀβδοῦλ Μεζῖτ ὁ Πρῶτος ἰδέαν τινὰ ὠνειροπόλησεν ἣν
ὁ Ἰούλιος Βέρνης αὐτὸς ὠνειροπόλησεν ἄν· τήν τε Ἀσίαν καὶ τὴν Εὐρώπην ὑποθαλαττίῳ
ὀρύγµατι συνάπτειν· χθὲς δέ, ἑκατονταετηρίδος καὶ ἡµισείας ἐξελθούσης, ὁ τῆς Τουρκίας
πρόεδρος Ἐρδογᾶν τὸν ὄνειρον ἀληθῆ γίγνεσθαι ἐποίησεν, νῦν γὰρ σιδηρόδροµος τὰς δύο
παραλίας, τήν τε Ἀσιατικὴν καὶ τὴν Εὐρωπαικήν, τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τοῦ
Βοσπόρου συνάπτει. οὗτος µὲν ὁ σιδηρόδροµος τέτταρα καὶ δέκα χιλιόµετρα πορεύεται,
τούτων δὲ σχεδὸν δύο χιλιόµετρα ὑπὸ τοῦ ὕδατος κεῖται, 62 µέτρα τὸ βάθος.

αὕτη ἡ διάβασις µόνον µέρος ἐστὶ τῆς ὅλης προαιρέσεως, ” Μαρµαραῖ ” καλουµένης, ἣ
µέλλει διὰ πάσης τῆς Κωνσταντινουπόλεως δραµεῖσθαι (ἐν ταύτῃ τῇ µεγίστῃ πόλει
πεντεκαίδεκα ἑκατοµµύρια ἀνθρώπων ἐνοικοῦσιν).

καίπερ τῶν ἐµπείρων ἤδη τῷ ἔτει 1995 περὶ τούτου συµβουλευσαµένων, ὅµως τῷ ἔτει 2004
ἐργαζόµενοι ἤρξαντο, καίπερ δὲ δέον αὐτοὺς τῷ ἔτει 2009 πᾶν τελεῖν, ἔδει πολλάκις τῶν
ἐργασιῶν παύεσθαι, πολλὰ γὰρ ἀρχαιολογικὰ λείψανα ηὗρον (παραδείγµατος χάριν, πολλὰς
βυζαντινὰς ναῦς), διὰ δὲ τοῦτο ἡ προαίρεσις µόνον τὸ νῦν τελευτᾷ.

Ἡ θύελλα ”Αἵυαν” εἰς τὰς Φιλιππίνας ἀφικνεῖται
8 Νοεµβρίου 2013

Τρεῖς ἄνθρωποι ἀποθνῄσκουσιν, µυρία δὲ µεθίσταται
Ἡ θύελλα ”Αἵυαν” τήµερον τῇ Παρασκευῇ εἰς τὰς Φιλιππίνας νήσους ἀφίκετο, ἤδη δὲ τρεῖς
µὲν ἄνθρωποι ἀπέθανον, πολλοὺς δὲ ἄλλους ἐδέησε τὰς ἑαυτῶν οἰκίας καταλιπεῖν. αὕτη ἡ
θύελλα, ἣν ἐν ταῖς Φιλιππίναις ”Ἰολάνδα” ὀνοµάζουσιν, ἄνεµον ἐργάζεται διακόσια καὶ
πεντήκοντα χιλιόµετρα καθ᾿ ὥραν φυσῶντα. λέγουσι δὲ οἱ µετεωρολόγοι ὅτι ἡ θύελλα, ἐν
ταῖς Φιλιππίναις δύο ἡµέρας µείνασα, πρὸς τὴν Σίναν καὶ τὸ Βιετνὰµ εἶσιν.
τῆς θυέλλης πάντα καταβαλούσης, ἐν πολλαῖς τῶν νήσων ἠλεκτρισµὸν οὐκ ἔχουσιν, καὶ δὴ
καὶ µυρίους πολιτῶν ἔδει τάς τε πόλεις καὶ τὰς κώµας καταλιπόντας πρὸς τὰ κέντρα
µεθίστασθαι ἃ οἱ ἄρχοντες, τὴν θύελλαν προιδόντες, παρεσκεύασαν χθὲς τοὺς µεθισταµένους
δεξόµενα, δεήσει δὲ αὐτοὺς ἐκεῖ διαµένειν ἕως ἂν ἡ θύελλα ἀπέλθῃ. ἐν τῇ πρωτευούσῃ,
Μανίλῃ, οἱ πολῖται φακέλλους παρασκευάζουσι σιτία ἔνδον ἔχοντας, µέλλουσι δὲ αὐτοὺς
πέµψειν πρὸς τοὺς τόπους τῇ θυέλλῃ διεφθαρµένους. ἄλλαι µὲν χῶραι πειρῶνται βοηθεῖν,
τοῖς δὲ ἀεροσκάφεσι τοῖς ἀερολιµέσι χρῆσθαι οὐκ ἐξὸν χαλεπώτατόν ἐστιν.

Ἡ Καρολίνη Κέννηδι πρεσβεύτειρα γίγνεται
14 Νοεµβρίου 2013

Ἡ Καρολίνη Κέννηδι, ἣ τυγχάνει θυγάτηρ οὖσα τοῦ προέδρου Ἰωάννου Φ. Κέννηδι ὃς τῷ
ἔτει 1963 ὑπὸ φονέως τινὸς ἐν τῇ πόλει Δάλλας ἀπέθανεν, νεωστὶ πρεσβεύτειρα τῶν ΗΠΑ ἐν
τῇ Ἰαπωνίᾳ ἐγένετο, τοῦ προέδρου Ὀβάµα αἰτοῦντος. ἐν µὲν τῷ πανεπιστηµίῳ ἡ Κ. Κέννηδι

Ἀστικὸν Δίκαιον µαθοῦσα συνήγορος ἐγένετο, κατὰ δὲ τὸν τῆς Λευκῆς Οἰκίας φερέφωνον
πολλὴν ἐµπειρίαν οὐ µόνον περὶ τὰ τῶν ἔνδων ἀλλὰ καὶ περὶ τὰ ἐξωτερικὰ ἔχει.

πάντων τῶν τοῦ ᾿Ιωάννου Φ. Κέννηδι ἐκγόνων ἡ Καρολίνη ἐνδοξοτάτη δή ἐστιν·
πεντήκοντα καὶ πέντε ἔτη γεγονυῖα, τῷ µὲν προέδρῳ ᾿Οβάµα ἀεὶ ἐπικουρεῖ, τῷ δὲ ἔτει 2009
ἐν νῷ εἶχε βουλευτὶς τῷ τῆς Νέας Ἰώρκης δήµῳ γενέσθαι τῇ Ἵλλαρι Κλίντων διαδεξοµένη·
τέλος δὲ διὰ µὲν ἰδίαν τινὰ αἰτίαν ταύτην τὴν διάνοιαν καταλιποῦσα χρόνον τινὰ ἀπὸ τῆς
πολιτικῆς πράξεως ἀπῆλθεν, νῦν δὲ εἰς ταύτην αὖθις ἐπανελθεῖν δοκεῖ.

Τρεῖς γυναῖκας δουλωθείσας ἐν τῷ Λονδίνῳ εὑρίσκουσιν
22 Νοεµβρίου 2013

Δύο ἄνθρωποι (γυνή τις καὶ ἀνὴρ) κατειληµµένοι εἰσίν
Οἱ φύλακες κατειλήφασι νεωστί, ἐν τῷ Λονδίνῳ, ἄνδρα τινὰ καὶ γυναῖκα (ἄµφω ἑξήκοντα
καὶ ἑπτὰ ἔτη γεγονότας) ἅτε τρεῖς γυναῖκας δουλωθείσας ἐν τῇ ἑαυτῶν οἰκίᾳ τριάκοντα ἔτη
κατασχόντας. κατὰ δὲ τὸν τῶν φυλάκων φερέφωνον, οὗτοι οἱ δύο ἄνθρωποι Βρεταννικοὶ οὔκ
εἰσιν, καίπερ ἐν τῷ Λονδίνῳ ἐνοικοῦντες.

αἱ δὲ τρεῖς γυναῖκες αἳ ἄκουσαι ἐν τῇ οἰκίᾳ κατείχοντο αἵδε εἰσίν·

- Μαλασία γυνὴ ἑξήκοντα καὶ ἐννέα ἔτη γεγονυῖα,
- Ἰρλανδικὴ γυνὴ πεντήκοντα καὶ ἑπτὰ ἔτη γεγονυῖα,
- Βρεταννικὴ γυνὴ τριάκοντα ἔτη γεγονυῖα.

αἱ τρεῖς ἐν οἰκίᾳ τινὶ ἐν τῷ δήµῳ Λάµβεθι κειµένῃ βίᾳ κατείχοντο. λέγουσιν οἱ φύλακες ὅτι
µία τῶν γυναικῶν τοὺς µὲν κατέχοντας ἔλαθε τὸ τηλέφωνον λαβοῦσα καὶ τοὺς φύλακας

καλουµένη, αὐτοῖς δὲ πάντα περὶ ἑαυτῶν εἶπεν· ὅµως δὲ εἰπεῖν οὐκ ἐδύνατο ὅπου ἡ οἰκία
κεῖται, αὐτὴ γὰρ οὐκ ἤδει, ἀλλὰ οἱ φύλακες, τα ἀγγέλµατα ἐξετάσαντες καὶ αἰσθόµενοι
ταχέως ὅπου ἡ οἰκία κεῖται, τὰς µὲν τρεῖς γυναῖκας ἠλευθέρωσαν, τοὺς δὲ κατέχοντας ἐν
φυλακῇ κατέλαβον.

ὁ τῶν ἔνδον ὑπουργὸς εἶπεν προχθὲς ὅτι πλεῖστοι µὲν τῶν ἀνθρώπων νοµίζουσι τὴν δουλείαν
τι τῶν πάλαι χρόνων εἶναι, τῷ δὲ ὄντι ἔτι καὶ νῦν µένει.

Μικρὰ ἅµιλλα τῇ Σίνῃ καὶ τῇ Ἰαπωνίᾳ
29 Νοεµβρίου 2013

Ἀεροσκαφοφόρον ἀφικνεῖται εἰς ἐν τῇ Μεσεµβρινῇ Σίνῃ λιµένα
Τὸ Σινικὸν ἀεροσκαφοφόρον Λιαονὶγγ ἀφίκετο τήµερον τῇ Παρασκευῇ τὸ πρῶτον εἰς
ναυτικὴν ἀφορµὴν ἐν τῇ τῆς Μεσηµβρινῆς Σίνης Θαλάττῃ κειµένην. κατὰ τοὺς Σινικοὺ
δηµοσιοφράφους, τὸ ἀεροσκαφοφόρον Λιαονὶγγ τὸν τοῦ Κιγγδάο λιµένα τῇ Τρίτῃ ἀπολιπὸν
καὶ διὰ τῆς στενοχωρίας τοῦ Ταιουᾶν διαπλεῦσαν εἰς τὴν ναυτικὴν ἀφορµὴν Σάνιαν ἀφίκετο.
οὐ δήπου µόνον πλεῖ, ἀντιτορπιλλικὰ γὰρ δύο τῷ ἀεροσκαφοφόρῳ ἀκολουθεῖ ἀδείας ἕνεκα.

Ἡ Ἰαπωνία καὶ ἡ Σίνη περὶ νήσων τινῶν ἅµιλλαν ἤδη πολὺν χρόνον ἔχουσιν αἳ ἐν µὲν τῇ
Σινικῇ γλώττῃ Διαόιου ὀνοµάζονται, Σενκάκα δὲ ἐν τῇ Ἰαπωνικῇ γλώττῃ· ἡ µὲν Ἰαπωνία
ταύτας τὰς νήσους νῦν κατέχει, ἡ δὲ Σίνη αὐτὰς ἀπαιτεῖ. τῇ δὲ Τρίτῃ δύο Ἀµερικανὰ
πολεµικὰ ἀεροσκάφη ὑπὲρ τούτων τῶν νήσων ἔπτετο, τῇ δὲ Πέµπτῃ δύο Ἰαπωνικά· τούτῳ δὲ
ἀποκρινοµένη ἡ Σίνη χθὲς δύο πολεµικὰ ἀεροσκάφη ἔπεµψεν ἃ ὑπὲρ τῶν νήσων ἔπτετο.

ἡ δὲ Σίνη οὐ µόνον ἁµίλλας ἔχει τῇ Ἰαπωνίᾳ περὶ νήσων, ἁµίλλας γὰρ ἔχει ἄλλας τῷ Βιετνᾶµ
καὶ ταῖς Φιλιππίναις περὶ ἄλλων νήσων, τοῦ γὰρ Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου

τελευτήσαντος καὶ πολλῶν ὅρων µεταβληθέντων οὐ ῥᾴδιον ἦν εἰδέναι τίνος χώρας ἔδει εἶναί
τινες τῶν νήσων.

Ὁ Νέλσων Μανδέλα ἀπέθανεν
6 Δεκεµβρίου 2013

Ἀποθνῄσκει ὁ ἄνθρωπος ὃς τῷ τοῦ Ἀπαρταῖδ συστήµατι τέλος ἐπέθηκεν
Ὁ Νέλσων Μανδέλα, ὁ ἄνθρωπος ὃς εἴκοσι καὶ ἑπτὰ ἔτη ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ ἔκειτο καὶ
πρόεδρος τῆς Νοτίας Ἀφρικῆς ἐγένετο, ἀπέθανεν ἐνενήκοντα καὶ πέντε ἔτη γεγονώς.

Πάντες ἴσµεν ὁποῖον πολιτικὸν σύστηµα ἐν τῇ Νοτίᾳ Ἀφρικῇ ἦν τοῖς πολίταις· τὸ σύστηµα
Ἀπαρταῖδ καλούµενον, κατὰ ὃ οἱ λευκοὶ πολῖται τῶν ἐγχρώµων πολιτῶν ἐκράτουν. ὁ µὲν
Μανδέλα, τοῦτο µεταβάλλειν ἐν νῷ ἔχων, εἰς τὸ Ἀφρικανικὸν Ἐθνικὸν Κογγρέσον (ANC) τῷ
ἔτει 1944 (εἴκοσι καὶ ἓξ ἔτη γεγονὼς) εἰσέβη, πολλὰ δὲ ἔτη ἐπὶ τὸ Ἀπαρτεῖδ µαχεσάµενος
κατελήφθη τῷ ἔτει 1962, καταδικασθεὶς δὲ πρὸς τὸ ἐν τῇ Ῥόββην Νέσῳ δεσµωτήριον
ἐπέµφθη. τότε δὲ ἐν τούτῳ τῷ δεσµωτηρίῳ κείµενος καὶ ἔνδοξος γενόµενος ἐπικουρήσεις µὲν
πολλὰς ἀπὸ πολλῶν χωρῶν ἐδέχετο, σύµβολον δὲ ἐγένετο.

εἴκοσι καὶ ἑπτὰ ἔτη ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ µείνας, ὁ Μανδέλα τέλος µὲν ὑπὸ τοῦ προέδρου δε
Κλὲρκ ἠλευθερώθη, τότε δὲ τὴν ἑαυτοῦ βουλὴν τῇ οἰκουµένῃ ἐπήγγειλεν· οὐδεµίαν
τιµωρίαν, διαλλαγὴν δέ. τῷ µὲν ἔτει 1994 ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις πρόεδρος τῆς Νοτίας Ἀφρικῆς
ἐγένετο, ἐν δὲ τῇ τῆς διαλλαγῆς πολιτικῇ πράξει ἔµενεν.

ὁ Μανδέλα τρὶς ἔγηµεν, τῆς δὲ πολιτικῆς πράξεως τῷ ἔτει 1999 ἐξέστη. ἀπὸ τοῦ ἔτους 1999

µέχρι τοῦ 2004 περὶ φιλανθρωπικῶν πράξεων εἰργάζετο, ἔπειτα δὲ τῷ 2004 ἀσθενέστατος
γενόµενος καὶ νοσῶν πάσης πράξεως τὸ τελευταῖον ἐξέστη.

Ἆρα τίς ἦν ὁ ψευδὴς ἑρµηνεὺς ἐν τῷ κήδει τοῦ Μανδέλα;
13 Δεκεµβρίου 2013

Οὐκέτι ἴσασι πότερον οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἑρµηνεύς ἐστιν ἢ οὔ
Ἐν τῷ κήδει τοῦ Μανδέλα, τῶν ἀρχόντων ἀπὸ πολλῶν χωρῶν ἀφικοµένων τοῖς θεαταῖς περὶ
τοῦ Μανδέλα ἀγορευόντων, ἄνθρωπός τις ὄπισθεν ἑστὼς ταῖς χερσὶν ἐσχηµατίζετο· λόγῳ
µὲν ἑρµηνεὺς ἦν ὃν τὸ ANC (Ἀφρικανικὸν Ἐθνικὸν Κογγρέσον) ἐµίσθωσεν ἵνα τοὺς τῶν
ἀγορευόντων λόγους τοῖς κωφοῖς ἑρµηνεύοι σχήµασι χρώµενος, ἔργῳ δὲ ὃ οὗτος ὁ ἄνθρωπος
ἐσχηµατίζετο οὐδὲν ἐδύνατο. πολλοὶ κωφῶν ὀργανισµοί, τοῦτο εὐθὺς αἰσθόµενοι, τῇ µὲν
ἐπιγιγνοµένῃ ἡµέρᾳ πρὸς τοῦτο ἐνέστησαν, πάντες δὲ ἤροντο ὅς τις οὗτος ὁ ἄνθρωπος εἴη·
τὰ περὶ τοῦ ψευδοῦς ἑρµηνέως νέα ταχέως διὰ πάσης τῆς οἰκουµένης διέδραµεν καὶ
ἐσκεδάσθη.

οὐ χαλεπὸν ἦν τοῖς ζητοῦσι φύλαξιν ἐξευρεῖν ὅς τις ἐστίν, πάντες γὰρ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
εἶδον, ταχέως δὲ ηὗρον· τὸ τοῦ ἀνθρώπου ὄνοµα Θαµσάγκα Χαντίη ἐστίν· ὁ ἄνθρωπος,
τριάκοντα καὶ τέτταρα ἔτη γεγονώς, εἶπε τοῖς δηµοσιογράφοις ὅτι, τῶν λόγων ἤδη
ἀρχοµένων, ἐξαίφνης σχιζοφρενικὴν καταβολὴν ἔπαθεν, τοῦτο δὲ παθὼν ἐσχηµατίζετο
ἀφρόνως, σὺν οὐδενὶ νῷ, οὐκ εἰδὼς ὅ τι ποιοίη· λέγει δὲ καὶ ὅτι οὐκ ἐξῆν αὐτῷ τὸ δυστύχηµα
κωλύειν καίπερ πειρῶντι. ὅµως δὲ οὐκέτι ἴσµεν πότερον ἀληθῶς ἑρµηνεύς ἐστιν ἢ οὔ.

Ὁ Ῥόννυ Βίγς, ὁ τῆς ἑκατονταετίας κλέπτης, ἀπέθανεν

18 Δεκεµβρίου 2013

Τῷ ἔτει 1963, 17 κλέπται 118 σάκκους χρήµατα ἐνέχοντας ἐκ τοῦ σιδηροδρόµου ἀπὸ τῆς
Γλασκώβης ἀφικοµένου ἔκλεψαν
Ὁ Ῥόννυ Βίγς, ὁ καλούµενος “κλέπτης τῆς ἑκατονταετίας“, ἀπέθανε χθὲς ἐν τῷ Λονδίνῳ,
ὀγδοήκοντα καὶ τέτταρα ἔτη γεγονώς. ὁ Βὶγς ἐνδοξότατος ἐγένετο διότι συνεργαστὴς ἦν ἐν
τῇ καλουµένῃ “κλοπῇ τῆς ἑκατονταετίας“, τῷ ἔτει 1963. οὗτος καὶ ἑκκαίδεκα ἄλλοι
ἄνθρωποι πλεῖστα χρήµατα ἔκλεψαν ἐκ τοῦ σιδηροδρόµου ὃς ἀπὸ τῆς πόλεως Γλασκώβης
ἀπεληλύθει. οὐδέποτε τὸ πρότερον οὐδεὶς τοσαῦτα χρήµατα ἐκεκλόφει, διὰ δὲ τοῦτο µάλιστα
περὶ ταύτης τῆς κλοπῆς ἐν πάσῃ τῇ οἰκουµένῃ οἱ δηµοσιογράφοι πολλὰ ἔγραψαν. οἱ κλοπεῖς
τὸν µὲν σιδηρόδροµον παύεσθαι ἠνάγκασαν τὰ φῶτα µεταβαλόµενοι, τῷ δὲ τοῦ
σιδηροδρόµου ἁρµατηλάτῃ ἐπιθέµενοι τοὺς σάκκους τὰ χρήµατα ἐνέχοντας ἔλαβον καὶ ὡς
τάχιστα ἀπέφυγον. οὕτως δὲ ἀκριβῶς τὴν κλοπὴν παρεσκευάσαντο ὥστε πάντα λεπτῶν ἐνίων
ἐγένετο.

τῶν φυλακῶν πάντα τὰ τεκµήρια ἐξετασάντων, πάντες οἱ κλοπεῖς ἐνιαυτοῦ κατελήφθησαν,
τὸν δὲ Βὶγς κατέγνωσαν τριάκοντα ἔτη· ὅµως δὲ µετὰ πεντεκαίδεκα µῆνας ὁ Βὶγς ἐκ τοῦ
δεσµωτηρίου ἐξέφυγεν καί, ἐκ τοῦ Ἡνωµένου Βασιλείου ἀπελθών, διὰ µὲν πολλῶν χωρῶν
διεπορεύθη, τέλος δὲ ἐν τῷ Ῥίῳ δε Ἰανείρῳ κατῴκησεν· οὐκ ἐξὸν τῷ Ἡνωµένῳ Βασιλείῳ
αὐτὸν ἐκ τῆς Βρασιλίας ἐξενεγκεῖν (αἱ γὰρ δύο χῶραι συνθήκας περὶ τούτου ἀλλήλαις οὐκ
ἐποιήσαντο), ἐκεῖ πολλὰ µὲν ἔτη ᾤκει, ἔπειτα δέ, τὴν Ἀγγλίαν ἰδεῖν βουλόµενος πρὶν
ἀποθανεῖν, ἑαυτὸν τοῖς Βρεταννικοῖς φύλαξι τῷ ἔτει 2001 παρέδωκεν. εἰς τὴν Ἀγγλίαν
ἐπανελθὼν ἑπτὰ ἔτη ἐν δεσµωτηρίῳ διέµενεν ἕως ἅτε µάλιστα νοσῶν ἠλευθερώθη.

Ὁ Ἰαπωνικὸς λοχαγὸς ὃς τοῦ πολέµου τελευτήσαντος ἔτι ἐµάχετο
ἀποθνῄσκει

18 Ἰανουαρίου 2014

Ὁ Ἱρόω Ὀνόδα τριάκοντα ἔτη ἐν τῇ ὕλῃ ᾤκησεν
Ὁ Ἰαπωνικὸς λοχαγὸς Ἱρόω Ὀνόδα, ἐνενήκοντα καὶ ἓν ἔτη γεγονώς, ἀπέθανε χθὲς ἐν τῷ
Τοκίῳ. Πάντες ταύτην τὴν ἱστορίαν ἤδη ἀκηκόαµεν· ὁ Ι. Ο., µόνον εἴκοσι καὶ δύο ἔτη
γεγονὼς καὶ λοχαγὸς τοῦ Ἰαπωνικοῦ στρατεύµατος ὤν, πρὸς τὴν τῶν Φιλιππίνων νῆσον
Λοῦβαγγ τῷ ἔτει 1944 ἐπέµφθη, αὐτὸν δὲ ἐκέλευσαν ἐκεῖ µένειν ἕως νέα κελεύσµατα
δέξαιτο, τοῦτο δὲ οὕτως ἀκριβῶς ἐποίησεν ὥστε τριάκοντα ἐτῶν ἐπιγενοµένων ἔτι ἐκεῖ
ἔµενεν· τοῦ µὲν Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου τελευτήσαντος, ὁ λοχαγὸς περὶ τούτου οὐκ
ἐπύθετο, αὐτῷ γὰρ ῥαριόφωνον οὐκ ἦν, ἐκεῖ δὲ ἐν τῇ νήσῳ ἔµενε νοµίζων τὸν πόλεµον ἔτι
διαµένειν. τοῦ πολέµου τελευτήσαντος, τὸ Ἰαπωνικὸν στράτευµα στρατιώτας ἐκεῖσε ἔπεµψεν
ἵνα τὸν Ι. Ο. πάλιν πρὸς τὴν πατρίδα ἐνέγκοιεν, µάτην δέ, ὁ µὲν γὰρ Ι. Ο., νοµίζων αὐτοὺς
πολεµίους

εἶναι,

ἐκρύπτετο,

τέλος

δὲ

πάντες

ἐνόµισαν

αὐτὸν

ἀποθανεῖν.

ἐκεῖ µὲν καρπούς τε ἤσθιε καὶ ζῷα ἔνια ἃ ἐθέρευεν, οὐδεὶς δὲ οὐδέποτε ᾔδει αὐτὸν ἐκεῖ ὄντα,
τοὺς γὰρ Φιλιππίνους φύλακας ἀεὶ ἔλαθεν ἐκεῖ ὤν. τέλος δὲ ποιµὴν τις αὐτὸν ἰδὼν περὶ
τούτου πᾶσιν ἤγγειλεν, ἡ δὲ Ἰαπωνικὴ ἀρχὴ εὐθὺς αὐτὸν ἐκ τῆς ὕλης ἐξελθεῖν ἐκέλευσεν·
ὅµως δὲ ὁ Ι. Ο. τοῦτο ποιεῖν οὐκ ἠθέλησεν ἕως ἄνθρωπός τις ὃς τῷ ἔτει 1944 στρατηγὸς τοῦ
Ι. Ο. ἔτυχεν ὢν πρὸς τὴν νῆσον ἐλθὼν αὐτὸς τὸν Ι. Ο. ἐπανελθεῖν ἐκέλευσεν. πρὸς τὴν
Ἰαπωνίαν ἐπανελθὼν πρῶτον µὲν ἐν τῇ Βραζιλίᾳ γεωργὸς γενόµενος πεντεκαίδεκα ἔτη ᾤκει,
ἔπειτα δὲ αὖθις πρὸς τὴν Ἰαπωνίαν ἐπανῆλθεν, ἐκεῖ δὲ τοῖς νεανίαις ἐδίδασκε περὶ τῆς ἐν τῇ
ὕλῃ διαίτης.

Διαµένει ἡ ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ ταραχή
24 Ἰανουαρίου 2014

Ἡ ἀρχὴ καὶ οἱ ἀνθιστάµενοι οὐχ ὁµολογοῦσιν
Ἡ µὲν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ ταραχὴ (ἄλλοθί τε καὶ ἐν τῇ πρωτευούσῃ Κίεβ) τέλος οὐκ ἔχει, αἱ δὲ
τοῦ Κίεβ ἁγυιαὶ ἔτι καὶ νῦν ἐοίκασι µάχῃ ἐν ᾗ οἵ τε φύλακες καὶ οἱ τῇ ἀρχῇ ἀνθιστάµενοι
καθ‘ ἡµέραν µάχονται. τούτων οὕτως ἐχόντων, χθὲς τῇ Παρασκευῇ, τέλος θεῖναι πειρώµενοι
τῇ ταραχῇ, ὁ πρόεδρος Βίκτωρ Ἰανουκόβιζ καὶ οἱ τῶν ἀνθισταµένων ἄρχοντες συνελθόντες
τέτταρας µὲν ὥρας διελέγοντο, ὅµως δὲ ὁ Ἰακουνόβιζ µόνον περὶ µικρῶν πραγµάτων τινῶν
ὑπείκειν ἤθελεν. οἱ ἀνθιστάµενοι, οὐ βουλόµενοι ταύτην τὴν εἰσήγησιν δέχεσθαι ἅτε
νοµίζοντες αὐτὴν οὐχ ἱκανὴν εἶναι, ἐκέλευσαν τοῖς πολίταις ἔτι πλέον διαδηλοῦσθαι· οἱ δὲ
διαδηλωταί, περὶ τοῦ τῆς συνόδου ἀποβαίνοντος ἀκούσαντες καὶ µάλιστα ὀργισθέντες, εἰς
µὲν τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Γεωργίας εἰσελθόντες τοὺς ἐργαστὰς ἐκ τοῦ οἰκήµατος ἐξέβαλον
(ὅµως δὲ οὐ δῆτα διὰ τῆς θυρίδος, ὡς ἐν τῇ Πράγῃ ἤδη πάλαι...)· τοῦτο τὸ ὑπουργεῖον ἀπέχει
µόνον ἑκατὸν µέτρα ἀπὸ τῆς Ἀγορᾶς τῆς Αὐτονοµίας, ἣ νεωστὶ τῶν ἐνστάσεων ἐπίκεντρον
ἐγένετο· ἔπειτα δὲ εἶπον ὅτι οὐδένα εἰς τὸ ὑπουργεῖον εἰσβῆναι ἐάσοιεν ἕως ἂν τὰ τῆς χώρας
αὖθις εἰς εἰρήνην κατάγηται.

πρὸς δὲ τούτοις ἡ προτέρα πρόεδρος, ἡ Ἰούλια Τιµοσιένκω ἔτι ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ κεῖται,
παρὰ τοὺς νόµους ὑπὸ τοῦ Ἰακουνόβιζ καταληφθεῖσα· καίπερ πολλὰς αἰτήσεις δεξάµενος
ὑπὸ πλείστων περὶ τὴν οἰκουµένην ἀρχόντων πεµφθείσας οἳ τὸν Ἰακουνόβιζ αἰτοῦσι τὴν Ι.
Τιµοσιένκω εὐθὺς ἐλευθεροῦν, ὁ πρόεδρος τοῦτο ποιήσειν ἀρνεῖται.

Ταραχὴ ἐν τῇ Ἰταλικῇ Βουλῇ
31 Ἰανουαρίου 2014

Οἱ ἀµφὶ Βέππην Γρίλλον αὖθις τὴν Βουλὴν ταράττουσιν
Αὖθις ἐν τῇ Ἰταλικῇ Βουλῇ ταραχὴ ἐγένετο ταύτῃ τῇ ἑβδοµάδι, οἱ γὰρ τοῦ καλουµένου
“Κίνησις Πέντε Ἀστέρων“ (Μ5Ε κατὰ τὴν Ἰταλικὴν γλῶτταν) βουλευταί, ὑπὸ τοῦ ἑαυτῶν
ἄρχοντος Βέππου Γρίλλου ἐποτρυνθέντες ὡσεὶ εἰς τὸν πόλεµον πορευόµενοι, κωλύειν
ἐπειράσαντο τοὺς ἄλλους βουλευτὰς νόµον τινὰ ψηφίζεσθαι· ὅµως δέ, καίπερ βίᾳ καὶ
πληγαῖς χρώµενοι, τὴν ψηφοφορίαν κωλύειν οὐκ ἐδυνήθησαν.

τὸ πρόβληµα ἤδη τῇ Τρίτῃ ἤρξατο, τῶν βουλευτῶν νόµον τινὰ περὶ τῶν τραπεζῶν
ψηφίζεσθαι µελλόντων· πρῶτον µὲν οἱ ἀµφὶ Γρίλλον βουλευταὶ ἐβόων τε καὶ τοὺς ἄλλους
βουλευτὰς ἐλοιδόρουν, τὴν ψηφοφορίαν κωλύειν πειρώµενοι· ἔπειτα δέ, τῆς τῆς Βουλῆς
προέδρου εἰπούσης ὅτι δέοι τὴν ψηφοφορίαν πράττειν, οἱ τοῦ Μ5Ε, µάλιστα ὀργισθέντες,
αὐτοῖς τοῖς τῆς ἀρχῆς βουλευταῖς βίᾳ ἐπέθοντο, πρὸς δὲ τούτῳ πλήττοντες αὐτοὺς
ἐπειράσαντο ἐκ τῆς Βουλῆς ἐκβαλεῖν· οὕτως δὲ βιαίως αὐτοῖς ἐπέθοντο ὥστε ἐνίους τῶν
πληχθέντων βουλευτῶν ἐδέησε παρὰ τὸ ἰατρὸν ἰέναι. ἆρα τί ἐγένετο ἄν, εἴ τις τούτων τῶν
βουλευτῶν ὅπλον τι ἔσχεν;

τοῦτο µὲν τῇ Τρίτῃ ἐγένετο, χθὲς δὲ τῇ Πέµπτῃ αὖθις ἀλλο τι ὅµοιον θέαµα ἰδεῖν ἐξῆν, ἄλλον
γὰρ τινὰ νόµον δέον ψηφίζεσθαι οἱ τοῦ Μ5Ε βουλευταὶ τὰς εἰσόδους κατέχοντες τοὺς
ἄλλους εἰς τὴν Βουλὴν εἰσβαίνειν πειρωµένους ἐκώλυον (ὅµως δὲ ἡ Βουλὴ τὴν ψηφοφορίαν
πράττειν ἐδυνήθη)· εἴκασεν ἄν τις τοῦτο ἰδὼν ἐκεῖνον τὸν τόπον ποδοσφαιρικὸν στάδιον
εἶναι µᾶλλον ἢ Βουλή. ἆρα τί γενήσεται νῦν; ἴσως οἴσονται οὕτοι οἰ βουλευταὶ ὅπλα εἰς τὴν
Βουλήν;

Ἄνθρωπός τις πειρᾷ ἀεροσκάφος ἀποτίθεσθαι
7 Φεβρουαρίου 2014

Κατὰ τοὺς ἐπιβάτας, ὁ ἄνθρωπος ἐµεθύσκετο
Ἄνθρωπός τις, Οὐκρανιανὸς ὤν, ἀποτίθεσθαι ἐπείρασε τήµερον ἀεροσκάφος ἀπὸ τῆς
Οὐκρανίας πετόµενον· ὅµως δὲ τὸ δυστύχηµα ἐν τῷ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀερολιµένι
ἐτελεύτησεν, ὁ γὰρ ἄνθρωπος τοῖς Τούρκοις στρατιώταις εἰς τὸν ἀερολιµένα ταχέως
ἀφικοµένοις ἑαυτὸν παρέδωκεν. ὁ λῃστὴς τὸ ἀεροσκάφος πρὸς τὴν Ῥωσσικὴν πόλιν Σώζι
παρατρέπειν ἐβούλετο, οὗ τήµερον τὰ Ὀλύµπια τὰ Χειµέρια ἄρχονται.

τοῦ ἀεροσκάφους ἤδη πετοµένου, ὁ λῃστής, ἄνθρωπος σαφῶς µεθυσκόµενος, ἐπείρασεν εἰς
τὴν τοῦ κυβερνήτου καβίναν εἰσβῆναι, λέγων ὅτι δέοι ἑαυτὸν τὸ ἀεροσκάφος πρὸς τὸ Σώζι
παρατρέπειν (τὸ ἀεροσκάφος ἐπέτετο ἐκ τῆς πόλεως Χάρκοβ, ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ κειµένης, πρὸς
τὴν Κωνσταντινούπολιν)· καὶ δὴ καί, τοὺς ἐπιβάτας ἐκπλήττειν πειρώµενος, εἶπεν ὅτι
βόµβαν παρὰ ἑαυτῷ ἔχοι (τῷ ὄντι οὐδεµίαν βόµβαν εἶχεν).

οἱ µὲν ἐπιβάται, πρῶτον µὲν µάλιστα ἀποροῦντες, ἔπειτα δὲ θαρροῦντες, αὐτὸν ἔπεισαν τῇ
πείρᾳ τέλος ἐπιθεῖναι, τὸ δὲ ἀεροσκάφος εἰς τὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀερολιµένα
ἀφίκετο οὐδὲν ἄλλο δυστύχηµα παθόν· ἔπειτα δέ, µίαν ὥραν ἔνδον τοῦ ἀεροσκάφους µείνας,
καὶ τοὺς ἄλλους ἐπιβάτας ἐκβῆναι οὐκ ἐῶν, ἑαυτὸν τοῖς στρατιώταις παρέδωκεν, οἱ δὲ τὸν
λῃστὴν πρὸς στρατόπεδόν τι ἐξήνεγκον· τέλος δὲ τοῖς ἄλλοις ἑκατὸν καὶ δέκα ἐπιβάταις ἐξῆν
ἐκ τοῦ ἀεροσκάφους ἐκβῆναι.

Θύελλα “Πᾶξ“ ταῖς ΗΑΠ ἐπιτίθεται
14 Φεβρουαρίου 2014

Ἑκκαίδεκα ἄνθρωποι ἀποθνῄσκουσιν
Ἡ θύελλα ἣν “Πᾶξ“ καλοῦσι διὰ τῶν ΗΑΠ συνεχῶς διαβαίνει, πολλῶν δὲ πόλων τῆς
θυέλλης ἕνεκα καταπεσόντων σχεδὸν ἥµισυ ἑκατοµµύριον οἰκηµάτων ἠλεκτρικὴν ἐνέργειαν
οὐκ ἔχει· ἑκκαίδεκα ἄνθρωποι ἀπέθανον, τούτων δὲ οἱ µὲν πλεῖστοι δυστυχήµασιν ἐν ταῖς
ἀγυιαῖς γενοµένοις, τοσαύτη γὰρ χιὼν κατέπεσεν ὥστε τὰ αὐτοκίνητα ὠλίσθανον, δύο δὲ
ὑποθερµίᾳ ἀπέθανον.

καὶ ἐν τῇ πρωτευούσῃ Οὐάσιγγτον τοσαύτη χιὼν κατέπεσεν ὥστε ἡ ἀρχὴ ἐκέλευσε τοὺς
πολίτας µὴ ἐᾶν τοὺς παῖδας ἐκ τῶν οἰκηµάτων ἐξιέναι, ἐδέησεν οὖν τοῖς παισίν, οὐκ ἐξὸν
πρὸς τὰ διδασκαλεῖα βαίνειν, µὴ ἐξιέναι καὶ οἴκοι διαµένειν, καὶ εἰ οἱ τοῦ δήµου ἐργασταὶ
τὴν χιόνα ἐκ τῶν ἁγυιῶν ἐξενεγκεῖν ἐπειρῶντο παντὶ χρώµενοι. καὶ δὴ καὶ οἱ δύο ταύτης τῆς
πόλεως ἀερολιµένες κεκλεισµένοι εἰσίν, µᾶλλον γὰρ χιόνος κατέπεσεν ἢ ὥστε ἐξεῖναι τοῖς
ἀεροσκάφεσι τοῖς δρόµοις χρῆσθαι.

ἐν τῇ Φιλαδελφίᾳ καὶ τῇ Νέᾳ Ὑόρκῃ ἤδη ἕτοιµοί εἰσι τῇ τῆς θυέλλης ἀφίξει, λέγουσι γὰρ οἱ
µετεωρολόγοι ὅτι ἡ θύελλα ἐκεῖ µέλλει αὐξήσεσθαι καὶ κρείττων γενήσεσθαι· ἐν δὲ πολλαῖς
τῆς Βορείας Καρολίνας ἁγυιαῖς οὐ µόνον ἐν ταῖς πόλεσιν ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἐλαύνειν
οὐκ ἔξεστιν, οἱ γὰρ ἁρµατηλάται, οὐκ ἐξὸν ἐλαύνειν, τὰ αὐτοκίνητα οὗ ἔτυχε ὄντα
καταλιπόντες πεζῇ ἀπῆλθον.

Αἷµα ἐν τῷ Κίεβ
20 Φεβρουαρίου 2014

Τήµερον τῇ Πέµπτῃ πρωὶ αὖθις οἱ φύλακες τοῖς ἀνθισταµένοις ἐπέθεντο ἐν τῷ τοῦ Κίεβ
κέντρῳ. οὐκ ἀκριβῶς ἴσµεν ὁπόσοι ἄνθρωποι ἀπέθανον (λέγεται ὅτι πλείονες ἢ ἑκατὸν) ἐξ οὗ
ἡ µάχη ἤρξατο ἐν τῇ τῆς Αὐτονοµίας Ἀγορᾷ (καλουµένῃ καὶ “Τὸ Μαιδᾶν“). τῇ µὲν Τετάρτῃ,
τοῦ τῆς Οὐκραίνης προέδρου Βίκτωρ Ἰανουκόβιζ τοὺς φύλακας κελεύσαντος ἐπὶ τοὺς
διαδηλωτὰς πυροβολεῖν, ἀπέθανον εἴκοσι καὶ ὀκτὼ πολῖται ὑπὸ τῶν φυλάκων, τήµερον δὲ
τῶν φυλάκων αὖθις τοῖς πολίταις ἐπιθεµένων ἔτι πλείους ἀπέθανον, ἡ δὲ ἅµιλλα ἔτι καὶ νῦν
νυκτὸς διατελεῖ. νεωστὶ δὲ εἶπεν ὁ τῆς ἀρχῆς φερέφωνος ὅτι οἱ ἀνθιστάµενοι ἑξήκοντα
φύλακας ἐγκυκλώσειαν καὶ κατέχοιεν.

διὰ τί τοῦτο συµβαίνει; ἡ ἀπόκρισις σαφής ἐστιν· ὁ µὲν πρόεδρος Β. Ἰανουκόβιζ πειρᾷ τῇ
Ῥωσσίᾳ συνθήκας ποιεῖσθαι, οἱ δὲ πολῖται προαιροῦνται τῇ Εὐρωπαικῇ Ἑνώσει, τοῖς γὰρ
πολίταις ἡ Ῥωσσία δικτατωρείαν σηµαίνει, ἡ δὲ Εὐρωπαικὴ Ἕνωσις δηµοκρατίαν. οὐδαµῶς
βουλόµενοι αὖθις δικτατωρείαν παθεῖν οἱ πολῖται εἰς τὸ Μαιδᾶν συναθροισάµενοι ἐκεῖ
ἔµενον ἕως ὁ Β. Ἰανουκόβιζ τοὺς φύλακας πέµψας ἐκέλευσεν τοὺς ἀνθισταµένους βίᾳ
ἐξελαύνειν· τούτου δὲ γενοµένου, τήµερον τῆς ἑσπέρας ὁ Β. Ἰανουκόβιζ τοῖς τῶν
Ἐξωτερικῶν Ὑπουργῶν τῆς τε Γερµανίας καὶ τῆς Γαλατίας καὶ τῆς Πολωνίας ὑπουργοῖς
συνῆλθεν, οὗτοι γὰρ περὶ τοῦ φόνου ἀκούσαντες ὡς τάχιστα πρὸς τὸ Κίεβ ἐπορεύθησαν.

ἡ Ε. Ε. ζηµίας τινὰς τῇ Οὐκρανίᾳ ἐπιθεῖναι βούλεται, τὸν δὲ Β. Ἰανουκόβιζ ἐποτρύνει τοὺς
φύλακας ἐκ τοῦ Μαιδᾶν ἐξαγαγεῖν, ὅµως δὲ πάντες ἴσµεν τοῦτο τὸ σύστηµα οὐδέποτε οὐδὲν
οὐδαµοῦ οὐδαµῶς κτησάµενον, οἱ µὲν γὰρ ἄρχοντες πρὸς τὰς ζηµίας καταγελῶσιν, οἱ δὲ
πολῖται τυγχάνουσιν ὄντες οἱ τὰς ζηµίας τῷ ὄντι δεχόµενοι καὶ πάσχοντες.

ἡ δὲ Ἰούλια Τιµοσιένκω ἔτι ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ κεῖται.

Ὁ Ποῦτιν εἰς τὴν Οὐκραίναν στρατιώτας πέµπει
1 Μαρτίου 2014

Οἱ Ῥωσσικοὶ στρατιῶται δύο ἀερολιµένας κατέχουσιν
Προχθὲς µὲν ἄνθρωποί τινες, ὅπλα ἔχοντες καὶ Ῥωσσικὰ σηµεῖα σείοντες, εἰς τὴν τῆς
Κριµέας Βουλὴν εἰσελθόντες τοὺς ἄρχοντας βίᾳ ἐξέβαλον, χθὲς δὲ τῇ Παρασκευῇ
στρατιῶταί τινες εἰς τοὺς δύο ἀερολιµένας τῆς Κριµέας εἰσέβαλον (ἐν τῇ Σεβαστουπόλει καὶ
ἐν τῇ Συµφερουπόλει), νῦν δὲ οὗτοι οἱ ἀερολιµένες ὑπὸ αὐτῶν κατέχονται. πρῶτον µὲν οὐ
σαφὲς ἦν ὁπόθεν οὗτοι οἱ στρατιῶται ἀφίκοιντο, ἔπειτα δὲ δῆλον ἐγένετο ὅτι Ῥῶσσοι ἦσαν,
Ῥωσσικὰ γὰρ σηµεῖα φέροντες ἐτύγχανον, ὡς οἱ τῇ προτεραίᾳ εἰς τὴν Βουλὴν εἰσελθόντες.

νεωστί, ὡς πάντες ἴσµεν, οἱ τῆς Οὐκραίνας πολῖται, ἐν ταῖς ἁγυιαῖς µαχόµενοι, τὸν
Ἰανουκόβιζ ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐξέβαλον ἅτε τὴν χώραν ἐν τοῖς τοῦ Κρέµλιν γόνασι θεῖναι
βουλόµενον· ὅµως δὲ τοὺς πολίτας οὐκ ἔλαθεν τοῦτο πειρώµενος, οἱ δέ, τὴν Εὐρωπαικὴν
δηµοκρατίαν προαιρούµενοι, τῷ Ἰανουκόβιζ ἀνέστησαν καὶ ἠνάγκασαν ἐκ τῆς χώρας
ἐκφυγεῖν (εἰς τὴν Ῥωσσίαν, πῶς γὰρ οὔ;).
ὁ Ποῦτιν, τοῦτο χαλεπῶς φέρων καὶ αἰσθόµενος τὴν Οὐκραίναν ἐν τῇ Ῥωσσικῇ σφαίρᾳ οὐκ
ἐσοµένην, πειρᾷ νῦν τήν γε Κριµέαν κατέχειν, αὐτόνοµον µέρος τῆς Οὐκραίνης οὖσαν, ἐν ᾧ
οἱ πλεῖστοι τῶν ἐνοικούντων ἐκ Ῥωσσικῆς γενέσεως ἥκουσιν· καὶ δὴ καὶ ἐν τῇ Σεβαστοπόλει
Ῥωσσικὴ ναυτικὴ ἀφορµὴ κεῖται (ἡ Ῥωσσία καὶ ἡ Οὐκραίνα συνθήκην ἐποιήσαντο ἤδη
πάλαι περὶ ταύτης τῆς ἀφορµῆς)· τούτων δὲ γενοµένων, εἶπεν µὲν χθὲς ὁ Ποῦτιν ὅτι οὐδὲν
εἰδείη περὶ τούτων τῶν στρατιωτῶν τήν τε Βουλὴν καὶ τοὺς ἀερολιµένας κατασχόντων,
τήµερον δὲ τῷ Σαββάτῳ ἑξακισχίλιοι Ῥωσσικοὶ στρατιῶται εἰς τὴν Κριµέαν ἀπροσδοκήτως
ἀφιγµένοι εἰσίν· κατὰ µὲν τὴν συνθήκην ἔξεστι τῇ Ῥωσσίᾳ ἐνίους στρατιώτας ἐν τῇ Κριµέᾳ
ἔχειν, ὅµως δὲ οὗτοι οἱ ἑξακισχίλιοι ἔξω τῆς συνθήκης εἰσίν.

Ὁ Νίγηρας τὸν τοῦ Γάδδαφι τρίτον υἱὸν παραδίδωσιν
8 Μαρτίου 2014

Τρεῖς τῶν υἱῶν ἔτι ἐν τῇ Ἀλγερίᾳ µένουσιν
Ὁ τρίτος τοῦ Γαδδάφι υἱός, Σαάδι Γαδδάφι ὀνόµατι καὶ τριάκοντα καὶ ἓν ἔτη γεγονώς,
παρεδόθη χθὲς ὑπὸ τῆς τοῦ Νιγήρου ἀρχῆς τῇ Λιβύῃ. τοῦ προέδρου Μουαµµὰρ Γαδδάφι ἐκ
τῆς ἀρχῆς ἐκβληθέντος, ὁ υἱὸς πρὸς µὲν τὸν Νίγηραν ἀπέφυγεν, χθὲς δὲ εἰς τὴν Τρίπολιν
ἀεροσκάφει ἀφίκετο, εὐθὺς δὲ ἀφικόµενος πρὸς δεσµωτήριόν τι προσηνέχθη, πλείστων
στρατιωτῶν παρόντων. ὁ τῆς Λιβυκῆς ἀρχῆς φερέφωνος εἶπεν ὅτι τὸν Σ. Γ. κατὰ τοὺς
διεθνεῖς νόµους χρήσοιτο.

τί πεποίηται ὁ Σ. Γ. ἐξ οὗ ὁ πατὴρ ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐξεβλήθη; πρῶτον µὲν πρὸς τὸν Νίγηραν
ἀποφυγὼν ὁ Σ. Γ. οὐκ ἐν νῷ εἶχεν ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ εἰσαεὶ διαµένειν, ἐπειρᾶτο δὲ πρὸς τὸ
Μεξικὸν διαφυγεῖν προσποιούµενος ἄλλος τις ἄνθρωπος εἶναι (τὸ ἑαυτοῦ ὄνοµα µετέβαλε
κ.τ.λ.), ὅµως δὲ ἡ τοῦ Μεξικοῦ ἀρχὴ τοῦτο αἰσθοµένη ἐκώλυσεν· ἔπειτα δὲ εἰδὼς ὅτι τὸ
Ἰντερπὸλ ἓ ζητοῦν ἐτύγχανεν, ἐπείρα µὲν πρὸς ἄλλας τινὰς χώρας ἐκφυγεῖν, µάτην δέ.

τοῦτο δὲ οὐ πάντες ἴσασιν· ὁ Σ. Γ., τοῦ πατρὸς ἐν τέλει ὄντος, ποδοσφαιριστὴς ἐν τῇ Ἰταλίᾳ
ἐγένετο, ὅµως δὲ µόνον δύο ἀγώνων µετέσχεν, ἐκολάσθη γὰρ ἅτε παρανόµοις φάρµαξι
χρώµενος (τοῦτο ὃ “doping“ καλοῦσιν).

τῶν δὲ ὀκτὼ υἱῶν τοῦ προέδρου Γαδδάφι, τρεῖς µὲν ἀπέθανον ἐν τῇ Λιβύῃ αὐτῇ τῆς

ἐπαναστάσεως γιγνοµένης, ἄλλοι δὲ τρεῖς πρὸς τὴν Ἀλγερίαν ἀποφυγόντες ἔτι καὶ νῦν ἐκεῖ
µένουσιν, τὸν δὲ Σεῖφ ἂλ Ἰσλᾶµ εὐθὺς τοῦ πατρὸς ἀποθανόντος κατέλαβον, οὗτος δέ, ὁ
Σαάδι Γ., χθὲς κατελήφθη.

Ὁ Μανουὲλ Βάλλς, νέος Πρωθυπουργὸς τῆς Γαλατίας
1 Ἀπριλίου 2014

Μέχρι τοῦ νῦν Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν ἦν
Ὁ µὲν τῆς Γαλατῖας Πρόεδρος, Φρανσουὰ Ὁλλάνδ, τὸν Μανουὲλ Βάλλς νέον
Πρωθυπουργὸν τῆς Γαλατίας χθὲς κατέστησεν, οὕτω δὲ ὁ Μ. Β., Πρωθυπουργὸς καταστάς,
τῷ Ζὰν-Μὰρκ Αἰρὼ διαδέξεται. ἡ δὲ αἰτία ταύτης τῆς αἰφνιδίου µεταβολῆς ἥδε ἐστίν·
ἀρχαιρεσιῶν γενοµένων ἐν αἷς ἔδει τοὺς πολίτας αἱρεῖσθαι τοὺς τῶν πόλεων ἄρξοντας, τὸ
Σοσιαλιστικὸν κόµµα ἐν πλείοσιν ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα πόλεσιν πλείους ἐνακισχιλίους
οἰκέτας ἐχούσαις ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐξεβλήθη· τούτου δὲ γενοµένου, πάντες µὲν οἱ τοῦ Ὁλλὰνδ
ὑπουργοὶ τῆς ἀρχῆς ἕκοντες ἐξέστησαν, ὁ δὲ τὸν Μ Β. ᾔτησε νέαν ἀρχὴν καταστῆσαι.

ὁ Ὁλλάνδ, τὰ νέα περὶ τῆς ἀπροσδοκήτου ἥττης δεξάµενος, διὰ τῆς τηλεοράσεως εἶπεν ὅτι τὸ
ἄγγελµα ὑπὸ τῶν πολιτῶν πεµφθὲν συνείη, οὐ γὰρ µόνον πολλοὶ πολῖται οἳ τὸ πρότερον
αὐτῷ ἐψηφίζοντο νῦν οὐκέτι ἐπικουροῦσιν ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι οὐδὲ οὐδενὶ ἄλλῳ
ἐψηφίσαντο ἅτε πᾶσι τοῖς πολιτικοῖς δυσαρεστοῦντες.

ὀ νέος Πρωθυπουργὸς ἐν τῇ Βαρκελόνῃ ἐγένετο, καίπερ ἀεὶ ἐν τῇ Γαλατίᾳ ᾠκηκώς, ἤδη δὲ
ἑπτακαίδεκα ἔτη γεγονὼς τῷ Σοσιαλιστικῷ Κόµµατι συνεργάζετο.

Τὸ Δονὲτσκ βούλεται ἀπὸ τῆς Οὐκραίνης ἀποστῆναι
9 Ἀπριλίου 2014

Οἱ ἀνθιστάµενοι βοήθειαν τὴν Ῥωσσίαν παραιτοῦσιν
Τῇ Δευτέρᾳ διαδηλωταί τινες οἳ καίπερ ἐν τῇ Οὐκραίνῃ οἰκοῦντες αἰσθάνονται Ῥωσσικοὶ
ὄντες εἰς τὸ τῆς ἀρχῆς πρῶτον οἴκηµα βίᾳ εἰσελθόντες τὸ τῆς Οὐκραίνης σηµεῖον ἀφεῖλον
καὶ ἀντὶ τούτου τὸ Ῥωσσικὸν ἐνέθεσαν, βούλονται γὰρ ἀπό τε τῆς Οὐκραίνης ἀποστῆναι καὶ
τῇ Ῥωσσίᾳ συστῆναι, τὸ δὲ αὐτὸ ὃ ἐν τῇ Κριµέᾳ νεωστὶ ἐγένετο κτᾶσθαι πειρώµενοι οἱ
ἀνθιστάµενοι βοήθειαν πέµψαι τὴν Ῥωσσίαν παρῄτησαν.

τὰ προβλήµατα ἐν ταῖς πόλεσι Χαρκόβῳ καὶ Λουγὰνσκ τὸ ἐπίκεντρον ἔχει, ἐκεῖ γὰρ πρῶτον
µὲν οἱ ἀνθιστάµενοι οἰκήµατά τινα τῆς ἀρχῆς ἔλαβον, ἔπειτα δὲ οἱ φύλακες τοὺς ἐν τῇ πόλει
Χαρκόβῳ τὸ οἴκηµα καταλαβόντας ἐκ τοῦ οἰκήµατος ἐξέβαλον, οὐ µέντοι τοὺς ἐν τῇ πόλει
Λουγάνσκ τὸ αὐτὸ ποιήσαντας, οὗτοι γὰρ τὸ οἴκηµα καταλαβόντες µεγάλους προβόλους πρὸ
τοῦ οἰκήµατος κατέστησαν καὶ ἑξήκοντα ἀνθρώπους οἳ εἴσω τοῦ οἰκήµατος ἐτύγχανον ὄντες
κατεῖχον (τέλος δέ, πολὺν χρόνον τοῖς φύλαξι διαλεχθέντες, αὐτοὺς τῇ προτεραίᾳ νυκτὶ
ἐξελθεῖν εἴασαν)· τῶν ἀνθισταµένων ἔτι καὶ νῦν ἐκεῖ µενόντων, οὐ σαφές ἐστιν ὅ τι δεῖ
ποιεῖν, ὁ δὲ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργός, ὁ Ἄρσην Ἀβάκοβ, τοῖς ἀνθισταµένοις ἠπείλησεν
ὅτι, εἰ τὸ οἴκηµα δυοῖν ἡµέραιν µὴ καταλιποῖεν, τοὺς στρατιώτας εἰσπέµψοι.

πάντα οὕτω ταχέως ἐγένετο ὥστε οἱ ἄρχοντες ἀπροσδόκητοι ὄντες οὐκ ᾔσαν ὅ τι δέοι ποιεῖν·
τῆς Κριµέας ἤδη ἀπὸ τῆς Οὐκραίνης ταχέως ἀποστάσης, οἱ ἄρχοντες πειρῶσι νῦν
προφυλάττεσθαι πρὶν τὸ αὐτὸ αὖθις πανταχοῦ διὰ τῆς χώρας γενέσθαι, ἄλλοθί τε καὶ ἐν τοῖς
µέρεσιν οὗ οἱ πολῖται τῇ Ῥωσσικῇ γλώττῃ χρῶνται.

Ἡ Σούη Ταύνσενδ ἀποθνῄσκει
14 Ἀπριλίου 2014

Αἱ τῆς Σ. Τ. βίβλοι ἐνδοξόταται ἐγένοντο περὶ τοῦ ἔτους 1982
Ἡ Σούη Ταύνσενδ, γεγονυῖα ἑξήκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη, νεωστὶ ἐν τῇ ἑαυτῆς οἰκίᾳ (ἐν τῇ πόλει
Λεικέστηρ) ἀπέθανεν. αὕτη ἡ συγγραφὶς τὴν ἔνδοξον βίβλον ἔγραψεν “ Ἡ κρυπτὴ ἐφηµερὶς
τοῦ Ἄδριαν Μόλης “, ἐν ᾗ περὶ τοῦ βίου νεανίου τινός, Ἄδριαν Μόλης καλουµένου, ἡµῖν
ἐξηγεῖται. αὕτη ἡ βίβλος οὕτως ἔνδοξος ἐγένετο (οὐ µόνον παρὰ τοῖς νεανίαις ἀλλὰ καὶ παρὰ
τοῖς ὡραίοις) ὥστε ἡ συγγραφὶς ἄλλας ἓξ βίβλους ὡς διαδοχὰς οὔσας ἔγραψεν, ἐν αἷς
πλείονα περὶ τοῦ Ἄδριαν Μ., πρῶτον µὲν ἤδη αὐξάνοντος, ἔπειτα δὲ ἤδη ὡραίου, διηγεῖτο.
καίπερ πάλαι τυφλὴ γεγονυῖα (χαλεπώτατον διαβήτην ἔπαθεν), οὐκ ἐπαύσατο γράφουσα, ὁ
γὰρ υἱὸς Σέαν αὐτὴν ὠφέλει.

Ἡ Τιµοσένκω πειρᾷ τοῖς ἀνθισταµένοις διαλέγεσθαι
20 Ἀπριλίου 2014

Ἡ προτεραία Πρωθυπουργὸς σπονδὰς ποιεῖσθαι προτίθησιν

Δέον τῇ βίᾳ τέλος ἐπιθεῖναι, νεωστὶ ἐν τῇ πόλει Γενεύῃ ἥ τε Ῥωσσία καὶ αἱ ΗΑΠ καὶ ἡ
Οὐκρανία καὶ ἡ Εὐρωπαικὴ Ἕνωσις εἰς σύνοδον συνελθοῦσαι ἐπειράσαντο περὶ τῶν ἐν τῇ
Οὐκρανίᾳ γιγνοµένων συµφωνεῖν καὶ συνθήκην ἐποιήσαντο κατὰ ἣν δέοι τήν τε Ῥωσσίαν
καὶ τὴν Οὐκρανίαν αὐτίκα τοῦ πολέµου ἀπέχεσθαι (ἤδη γὰρ ἔξεστι τοῦτο “πόλεµον“ καλεῖν)·
ὅµως δὲ οἱ µὲν ἀνθιστάµενοι, βουλόµενοι ἀπὸ τῆς Οὐκρανίας ὡς τάχιστα ἀποστῆναι, ταύτην
τὴν συνθήκην οὐ δεξάµενοι τῇ βίᾳ χρώµενοι ἔτι καὶ νῦν διατελοῦσιν, ὁ δὲ Ποῦτιν πλείονας
στρατιώτας πέµπει καίπερ τοῦτο ἀρνούµενος.

προχθὲς δὲ ἡ Ι. Τιµοσένκω δευτεραίαν πεῖραν ποιεῖν βουλοµένη τοῖς µὲν ἀνθισταµένοις
συνῆλθεν ἐν τῇ πόλει Δόνετσκ, ἐν τῷ Πανδοκείῳ Ἀστορίᾳ, ἐκεῖ δὲ αὐτοῖς αὖθις σπονδάς τε
προὔθηκεν καὶ νέαν σύνοδον ἵνα λύσιν τινὰ εὕροιεν [ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἔξεστι τὴν
Τιµοσένκω ἐνίους τῶν ἀνθισταµένων ἀσπαζοµένην ἰδεῖν].

ἐν δὲ τῷ Κίεβ οἱ ἐν τέλει, ἐπιδεικνύοντες ὅτι σπονδὰς ποιεῖσθαι ἑκόντες ἐθέλουσιν, τοῖς
ἑαυτῶν στρατιώταις ἐκέλευσαν µὴ ἐπιτίθεσθαι, ἀλλὰ οἱ µὲν ἀνθιστάµενοι καίπερ τοῦτο
εἰδότες τὰ τῆς τηλεοράσεως οἰκήµατα ἐν ταῖς πόλεσι Κραµατὸρσκ καὶ Σλαβιάνσκ
κατέλαβον, νῦν δὲ ἐκεῖ τοῖς πολίταις τοῖς ἐν ἐκείνῳ τῷ τῆς Οὐκρανίας µέρει οἰκοῦσιν ἔξεστι
µόνον τὴν Ῥωσσικὴν τηλεόρασιν ἰδεῖν.

Ἡ τοῦ Ἰσραῆλ ἀρχὴ τὸν πρὸς τοὺς Παλαιστίνους διάλογον παύει
26 Ἀπριλίου 2014

Ἡ παῦλα γίγνεται µετὰ τὴν ΠΛΟ-Ἁµὰς συνθήκην
Τοῦ ΠΛΟ (νῦν ὑπὸ τῆς Ἂλ Φατὰ ἀρχοµένου) καὶ τῆς ἰσλαµικῆς ἑταιρείας Ἁµὰς συνθήκην

ὑπογραψαµένων, τῇ τοῦ Νετανιάχου ἀρχῇ ὡς τάχιστα συνελθούσῃ ἔδοξε τὰς πραγµατείας
τὰς πρὸς τοὺς Παλαιστίνους παντελῶς παύειν.
τὸ µὲν πρότερον ὁ τῶν ΗΑΠ φερέφωνος Ἰωάννης Κέρρι τῷ πρὸς τοὺς Παλαιστίνους διαλόγῳ
ἐπεκούρει, ὅµως δὲ νῦν ἡ τοῦ Ἰσραῆλ ἀρχὴ µένειν προαιρεῖται ἕως ἂν σαφῶς εἰδῶσιν ὅ τι ἡ
νέα Παλαιστίνη ἀρχὴ ποιήσειν µέλλει, ἡ γὰρ ἑταιρεία Ἁµὰς τὸ Ἰσραῆλ οὐκ ἀποδέχεται, διὰ
δὲ ταῦτα ὅ τε Νετανιάχου καὶ ὁ Κέρρι (ἡ τῶν ΗΑΠ ἀρχὴ τὴν ἑταιρείαν Ἁµὰς ἐν τῷ
καταλόγῳ τῶν τροµοκρατικῶν καταστάσεων τυγχάνει ἔχουσα) ταύτην τὴν ΠΛΟ-Ἁµὰς
συνθήκην κακόν τι ἡγοῦνται· οὐ µὴν τὸ αὐτὸ νοµίζει ἡ τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως
φερέφωνος Καταρίνα Ἄστων, φησὶ γὰρ ταύτην τὴν συνθήκην ἀγαθὸν εἶναι.

Δυστυχήµατα ἐν τῷ Ῥίῳ δε Χανείρῳ
3 Μαίου 2014

Οἱ φύλακες τοῖς ναρκωτικῶν ἐµπόροις καθ' ἡµέραν µάχονται
Ἤδη πολὺν χρόνον οἱ τῆς Βρασιλίας ἄρχοντες πειρῶσι τῷ περὶ τῶν ναρκωτικῶν προβλήµατι
τέλος ἐπιθεῖναι. τοῦτο τὸ πρόβληµα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἄλλοθί τε καὶ ἐν τοῖς δήµοις 'φαβέλας'
καλουµένοις κεῖται.
οἱ φύλακες, εἰς τὸν δῆµον Ἀλεµάο καλούµενον νεωστὶ εἰσβάντες, τοῦτον µὲν τὸν τόπον βίᾳ
κατέχειν πειρῶσιν, ἐν γὰρ νῷ ἔχουσι τοὺς ναρκωτικῶν ἐµπόρους ἐκεῖθεν ἐκβαλεῖν, σχεδὸν δὲ
καθ‘ ἡµέραν, ἐξ οὗ εἰσέβησαν, ἐν ταῖς ἁγυιαῖς ἐπὶ αὐτοὺς ἁµιλλῶνται πυροβόλοις χρώµενοι
(καὶ οἱ ναρκωτικῶν ἔµποροι πυροβόλοις χρῶνται)· νεωστὶ δέ, τῶν τε φυλάκων καὶ τῶν
ναρκωτικῶν ἐµπόρων ἁµιλλωµένων, γραῦς µέν τις ἑβδοµήκοντα καὶ δύο ἔτη γεγονυῖα ἣ
ἔτυχεν ἐκεῖ οὖσα ἀπέθανεν, τοῦ δὲ δυστυχήµατος διὰ τοῦ δήµου ἀγγελθέντος ταχέως

ἐνστάσεις ἐγίγνοντο, ὄχλος δέ τις πρῶτον µὲν αὐτοκίνητα ἐνέπρησεν, τῇ δὲ νυκτὶ δύο
λεωφορεῖα ἐµπρήσας εἰς νοσοκοµεῖόν τι εἰσῆλθε καὶ ἐκεῖ πολὺ τῆς σκευῆς ἔρρηξεν.
τὸ Παγκόσµιον Κύπελλον Ποδοσφαίρου δέον ἐν τῇ Βρασιλίᾳ µετ' οὐ πολὺν χρόνον
ἄρχεσθαι, αἱ µεθέξουσαι χῶραι θαυµάζουσι πότερον ἔξεσται ἐκεῖ ἀδεῶς ἔχειν ἢ οὔ.

Σιδηρόδροµος ἀπὸ τοῦ Πεκίνου εἰς τὸ Οὐάσιγκτον;
9 Μαίου 2014

Ὁ σιδηρόδροµος διὰ τῆς τε Ῥωσσίας καὶ τοῦ Καναδοῦ πορεύοι ἄν
Ἡ Σίνα βούλεται ταχὺν σιδηρόδροµον κατασκευάζειν ὃς ἀπὸ τοῦ Πεκίνου εἰς τὸ Οὐάσιγκτον
πορεύοι ἄν· τῆς δὲ πορείας ἐν τῇ Σίνῃ ἀρξάµενος, ὁ σιδηροδρόµος εἰς τὴν Σιβηρίαν εἰσέλθοι
ἂν καί, διὰ τῆς Σιβηρίας πορευθείς, εἰς τὴν Ἀλάσκαν εἰσέλθοι ἄν, ἀλλὰ ἵνα τοῦτο δυνατὸν
γένοιτο δέοι ἂν ὑπόνοµον ὑπὸ τοῦ Βεριγγείου Πορθµοῦ διορύττειν, διακόσια χιλιοµέτρα τὸ
µῆκος, τετράκις τὸ µῆκος τῆς Μάγχης· ἐκ µὲν τῆς ἀρχῆς εἰς τὸ τέλος αὕτη ἡ πορεία γένοιτο
ἂν µακρότερα τρισχίλια χιλιοµέτρα τοῦ Ὑπερσιβηρικοῦ Σιδηροδρόµου, ὁ δὲ χρόνος εἴη ἂν
δύο ἡµέραι τὸ µῆκος. ὅµως δὲ λέγουσιν οἱ δηµοσιογράφοι ὅτι τὸ νῦν εἶναι οὐ πολλοὶ
ἔµπειροι ταύτῃ τῇ βουλῇ ἐπικουροῦσιν.

Ἐνστάσεις τῷ Ἐρδογᾶν ἐν τῇ Τουρκίᾳ
16 Μαίου 2014

Πλείονες ἢ τριακόσιοι µεταλλεῖς ἀποθνῄσκουσιν
Οἰκτρὸν δυστύχηµα ἐγένετο νεωστὶ ἐν τῇ Τουρκίᾳ, ἐκρήξεως γὰρ ἐν ἄνθρακος µετάλλῳ
γενοµένης (ἐγγὺς τῆς πόλεως Σόµα, ἐν τῷ δήµῳ Μαγνησίᾳ) πλείονες ἢ τριακόσιοι µεταλλεῖς
ἀπέθανον. ἐν ᾧ ἡ ἔκρηξις ἐγένετο, ὀκτακόσιοι µεταλλεῖς ἔνδον τοῦ µετάλλου ἔτυχον ὄντες,
καὶ πολλοῖς µὲν ἐξῆν ἐκ τοῦ ὀρύγµατος ἐξελθεῖν, ἄλλοι δὲ οὐκ ἐδύναντο. οἱ πλεῖστοι τῶν
ἔνδον κεκλεισµένων ἀπέθανον, ἀλλὰ οὐδεὶς σαφῶς οἶδε πότερον ἔτι καὶ νῦν ἔνιοι τούτων
ζῶσιν ἢ οὔ.
ὁ πρωθυπουργὸς Ἐρδογᾶν πρὸς τὴν πόλιν Σόµα προσελθὼν τὸν τοῦ δυστυχήµατος τόπον
ἐπισκοπεῖν ἐπειράσατο, ὅµως δὲ οἱ µὲν ταύτης τῆς πόλεως πολῖται ἐπὶ ταῖς ἀγυιαῖς τῷ
Ἐρδογᾶν ἐνίσταντο, ἡ δὲ ἔνστασις τοσοῦτο ηὔξησε περὶ αὐτοῦ ὥστε ἐδέησεν αὐτὸν εἰς
καπηλεῖόν τι φυγεῖν καὶ ἐκεῖ µένειν ἕως οἱ φύλακες τοὺς ἐνισταµένους διασπείροιεν· οἱ µὲν
φύλακες οἳ τὸν πρωθυπουργὸν ἐφύλαττον τοῖς ἐνισταµένοις βίᾳ ἐπέθοντο (ἐν τῇ φωτογραφίᾳ
ἔξεστιν ἰδεῖν φύλακα πολίτην λακτίζοντα), τῆς δὲ περὶ τούτων φήµης ταχέως διελθούσης
ἐνστάσεις ἄλλαι ἐν ἄλλαις πόλεσιν ἐγένοντο· λέγεται καὶ ὅτι ὁ Ἐρδογᾶν αὐτὸς ἐν ἐκείνῳ τῷ
καπηλείῳ πολίτην ἔπληξεν, νεανίαν τινά.

οἱ µεταλλεῖς ἐνίστανται τῶν περιστατικῶν ἕνεκα ἐν οἷς δεῖ αὐτοὺς ἐργάζεσθαι, τὸ γὰρ
µεταλλεύειν ἐν τῇ Τουρκίᾳ πολλῷ ἐπικινδυνώτερόν ἐστιν ἢ ἐν ἄλλαις χώραις.

Ὁ τῆς Ταιλανδίας στρατὸς τὴν ἀρχὴν λαµβάνει
22 Μαίου 2014

Ὁ στρατὸς πειρᾷ τέλος ἐπιθεῖναι ὀκτὼ µησὶ ἐπαναστάσεως

Ὁ τῆς Ταιλανδίας στρατός, ἤδη τὴν τρίτην ἡµέραν τὸν πολεµικὸν νόµον ἐν πάσῃ τῇ χώρᾳ
ἐπιθείς, νῦν παντελῶς τὴν τῆς χώρας ἀρχὴν βίᾳ κατέλαβεν. ὀκτὼ µῆνας πολλῶν πολιτῶν ἐν
ταῖς ἀγυιαῖς τοῖς ἐν τέλει ἀνθισταµένων, τήµερον ὁ στρατηγὸς Πραιοῦτ Σιὰν-Ὄσια ἐξαίφνης
(καίπερ ἀληθῶς πολλῶν ἤδη εἰδότων τοῦτο γενησόµενον) τοῖς πολίταις τῇ τηλεοράσει
ἤγγειλεν ὅτι ὁ στρατὸς τὴν ἀρχὴν καταλάβοι, πᾶσι δὲ τοῖς πολίταις ἐκέλευσεν ἡσυχάζειν µέν,
ἐν δὲ ταῖς οἰκίαις φοβηθεῖσι µὴ µένειν ἀλλὰ ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν διαίτῃ µένειν.

πρῶτον µὲν οἵ τε ἄρχοντες καὶ οἱ ἀνθιστάµενοι εἰς σύνοδον συνελθόντες ἐπείρασαν ἁρµονίαν
ἁρµόττειν, τούτου δὲ οὐ συµβάντος ἔδοξε τῷ στρατῷ ἑαυτὸν παρενείρειν. νῦν µὲν τοῦ
θέρους οὐ διὰ πολλοῦ ἀρξοµένου πολλοὶ τουρισταὶ εἰς ταύτην τὴν χώραν ἀφίξεσθαι
µέλλουσιν, τοῦτο δὲ πολλὰ χρήµατα τῇ χώρᾳ (ἣ τῷ ὄντι τυγχάνει ἐν οἰκονοµικῇ κρίσει οὖσα)
παρέχει, δεήσει οὖν τοῖς νῦν ἐν τέλει λύσιν τινὰ ὡς τάχιστα εὑρεῖν ἐὰν µὴ βούλωνται ταύτην
τὴν ξένων χρηµάτων κρήνην ἀποβάλλειν.

Τὸ Αὐστραλιανὸν ὑποβρύχιον τὸ Μαλαισίον ἀεροσκάφος οὐχ ηὗρεν
29 Μαίου 2014

Τὸ ἀεροσκάφος ἠφανίσθη διακοσίους τριάκοντα καὶ ἐννέα ἀνθρώπους ἐνέχον
Τὸ Αὐστραλιανὸν ὑποβρύχιον καίπερ πολὺν χρόνον τὸ Μαλαισιανὸν ἀεροσκάφος τῇ ὀγδόῃ
τοῦ Μαρτίου ἐν τῷ Ἰνδικῷ Ὠκεανῷ ἀφανισθὲν ζητῆσαν οὐχ ηὕρεν· τὸ ὑποβρύχιον (ὃ
αὐτόνοµόν ἐστιν, ἄνθρωπον γὰρ οὐδένα ἔνδον φέρει) τὸν µὲν τόπον ὡς ἀκριβέστατα
ἐπεσκέψατο ἐν ᾧ οἱ ἔµπειροι, ἀκουστικά τινα σηµεῖα ἀκούσαντες, ἐνόµιζον τὸ ἀεροσκάφος
κεῖσθαι, µάτην δέ· νῦν δέ, οὐδενὸς ἐκ ταύτης τῆς ζητήσεως ἀποβάντος, Σινικαὶ καὶ
Μαλαισιαναὶ νῆες ζητοῦσαι περὶ τοῦ τόπου διαµένουσιν.

τὸ Μαλαισιανὸν ἀεροσκάφος ἀπὸ τοῦ τῆς Κουάλα Λουµποῦρ ἀερολιµένος ἀπεγειώθη πρὸς
τὸ Πεκίνον (τοσαύτη φορὰ δεῖ ἓξ ὡρῶν), ἀλλὰ οὐ διὰ πολλοῦ ἐξαίφνης ἐκ τῆς πορείας
ἀποτραπὲν ἐκ τοῦ ῥάδαρ ἠφανίσθη. τὴν ταύτης τῆς ἐξαιφνιδίου µεταβολῆς αἰτίαν οὐδεὶς
ἀκριβῶς οἶδεν· λέγεται µὲν ὅτι ἴσως τροµοκράται τινὲς τὸ ἀεροσκάφος βίᾳ κατασχόντες
ἐπειράσαντο τὸ ἀεροσκάφος ἄλλοθι κυβερνᾶν, ὅµως δὲ πάντες ὁµολογοῦσιν ὅτι τὸ
ἀεροσκάφος (ἴσως οὐκ ἐξὸν τοῖς τροµοκράταις αὐτὸ κυβερνᾶν ἅτε ἀπείροις οὖσιν) εἰς τὴν
θάλατταν κατέπεσεν. οἱ µὲν τῶν ἐπιβατῶν συγγενεῖς τοὺς ἄρχοντας ἐποτρύνουσιν ἵνα τὸ
ἀεροσκάφος εὑρῶσιν, ὁ δὲ Ἰνδικὸς Ὠκεανὸς τοσοῦτός ἐστιν ὥστε τοῦτο χαλεπώτατόν ἐστιν,
εἰ γὰρ τὸ ἀεροσκάφος πλείω χρόνον ἔπτετο πορρωτάτω ἐκεῖθεν ἔκειτο ἂν νῦν.

Ὁ τῆς Ἱσπανίας βασιλεὺς τὸν θρόνον ἀπολείπει
5 Ἰουνίου 2014

Τὸ ἄγγελµα πάντας ἀπροσδοκήτως καταλαµβάνει
Ὁ βασιλεὺς τῆς Ἱσπανίας, Ἰωάννης Κάρολος ὁ Πρῶτος, ἀπροσδοκήτως ἤγγειλε προχθὲς ὅτι
τῆς ἀρχῆς ἐξισταῖτο. ἤδη πάλαι διελέγοντο οἱ τῆς Ἱσπανίας πολῖται περὶ τοῦδε, πότερον δέοι
αὐτὸν διαµένειν βασιλέα ὄντα ἢ οὔ (ἔνιοι δὲ καὶ ἠµφεσβήτουν πότερον δέοι τὴν χώραν
βασιλέα ἔχειν ἢ οὔ). ὅµως δέ, καίπερ τῶν πολιτῶν περὶ τούτου ἤδη πάλαι διαλεγοµένων,
οὐδεὶς ὑπενόει τοῦτο οὕτως ἀπροσδοκήτως γενήσεσθαι. ὁ υἱὸς, Φίλιππος, διάδοχος ὤν,
βασιλεὺς µὲν γενήσεται, κληθήσεται δὲ Φίλιππος ὁ Ἕκτος.

νῦν δὲ περὶ δυοῖν διαλέγονται οἱ πολῖται· πρῶτον µὲν περὶ τῆς αἰτίας, λόγοι δὲ τοσοῦτοι περὶ
τούτου ἄνω καὶ κάτω διὰ τῆς χώρας τρέχουσιν ὅσους ἂν βούλοιτό τις· τί ἐγένετο; ἆρα ἴσως ὁ
βασιλεὺς ᾔσθετο πολλοὺς πολίτας αὑτὸν οὐκέτι φιλοῦντας; ἆρα ἴσως ἤδη τηλικοῦτός τε ὢν
καὶ ἅλις ἔχων τῶν πολιτικῶν προβληµάτων ἐν νῷ ἔχει νῦν τὰ τελευταῖα ἔτη ἥσυχος βιοῦν;
καὶ διὰ τί νῦν; οὐδεὶς ἀκριβῶς εἰδέναι δύναται· ἔπειτα δὲ λέγεται καὶ περὶ τοῦδε, ὅ τι ὁ νέος
βασιλεὺς πράξει, ἡ γὰρ Ἱσπανία µάλιστα ἐν ἀπορίᾳ κεῖται, ἄλλως τε καὶ περὶ τῆς οἰκονοµίας,

ἡ γὰρ χώρα πολλὰ χρήµατα τῇ Εὐρωπαικῇ Ἑνώσει ὀφείλει. ὅ τι ἂν ὁ νέος βασιλεὺς ἐν νῷ
ἔχῃ, χαλεπὸν ἔσται αὐτῷ βασιλεύειν, τῆς οἰκονοµίας οὕτως ἐχούσης.

Ἄλλας εἴκοσι γυναῖκας ἀπάγουσιν ἐν τῇ Νιγερίᾳ
11 Ἰουνίου 2014

Ὅµως δὲ νῦν οὐκ ἀκριβῶς ἴσασιν οἵτινες τοῦτο ἐποίησαν· ἴσως αὖθις οἱ τοῦ Βόκο
Ἅραµ;
Εἴκοσι γυναῖκες νεωστὶ βίᾳ ἀπήχθησαν ἐγγὺς τῆς πόλεως Σίβοκ, ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ οὗ τῷ µηνὶ
Ἀπριλίῳ οἱ τοῦ Βόκο Ἅραµ ἄνθρωποι διακοσίας κόρας ἀπήγαγον. οἱ πολῖται οἳ ἐκεῖ ἔτυχον
ὄντες εἶπον τοῖς τῆς BBC δηµοσιογράφοις ἐρωτῶσι ὅτι ἄνθρωποί τινες στρατιώταις µὲν
ἐοικότες, ἴσως δὲ οὐ µὲν τῷ ὄντι στρατιῶται ὄντες, προσποιούµενοι δὲ εἶναι, ταχέως
ἀφικόµενοι τὰς γυναῖκας ἀπαγάγοιεν.

περὶ µὲν τοῦ δυστυχήµατος ἀκούσαντες καὶ οὐκ εἰδότες τί δέοι ποιεῖν, οἱ ἐν τέλει εἶπον ὅτι
τὰς γυναῖκας ὡς τάχιστα ζητήσοιεν, ὁ δὲ τοῦ στρατεύµατος φερέφωνος διαβεβαιοῦται ὅτι
οὐδὲν περὶ τούτου ἴσασιν· πολλὰς δὴ µέµψεις δέχεται τό τῆς Νιγερίας στράτευµα ἐξ οὗ
ἐκεῖναι αἱ διακόσιαι κόραι ἀπήχθησαν ἅτε οὐχ οἷόν τ‘ ὂν τοῖς πολίταις πρὸς τὸ Βόκο Ἅραµ
ἀµύνειν.

πολλαὶ µὲν χῶραι ὠφελίαν τῇ Νιγερίᾳ παρεσχήκασιν ἵνα τὰς διακοσίας κόρας ὑπὸ τοῦ Βόκο
Ἅραµ ἀπαχθείσας εὑρῶσιν, τῷ δὲ µηνὶ Μαίῳ ὁ τούτου τοῦ δήµου ἄρχων, ὁ Κασὶµ Σιεττίµα,
εἶπεν ὅτι εἰδείη µὲν ὅπου αἱ κόραι εἶεν, ὅµως δὲ οὐ βούλοιτο τῷ στρατεύµατι χρῆσθαι τῇ
ἐλευθερώσει.

Δυοῖν στρατηγοῖν καταγιγνώσκουσιν ἐν τῇ Τουρκίᾳ
18 Ἰουνίου 2014

Τῷ 1980ῷ ἔτει τὴν ἀρχὴν βίᾳ κατέλαβον
Τῇ δωδεκάτῃ τοῦ Σεπτεµβρίου µηνὸς τοῦ 1980οῦ ἔτους τὸ τῆς Τουρκίας στράτευµα τὴν
ἀρχὴν βίᾳ κατέλαβεν, οἱ δὲ στρατηγοὶ δικτατωρείαν καταθέντες τρία ἔτη τῆς χώρας ἦρχον.
νῦν δὲ ἤδη τοσαῦτα ἔτη ἐξῆλθεν ὥστε ἐκείνων τῶν στρατηγῶν µόνοι δύο περίεισιν, ὁ Κενὰν
Ἐβρέν, ἐνενήκοντα καὶ πέντε ἔτη γεγονώς, καὶ ὁ Τασὶν Σαχινκαίας, ἐνενήκοντα ἔτη
γεγονώς.

τῷ 1980ῷ ἔτει, µετὰ τρία ἔτη πολιτικῶν ἐν ταῖς ἀγυιαῖς ἁµιλλῶν πλήρη (πεντακισχίλιοι
ἄνθρωποι ἀπέθανον) καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Βουλῇ, τοῖς στρατηγοῖς ἔδοξε τὴν ἀρχὴν βίᾳ
καταλαβεῖν. οὐ µὲν τὸ πρῶτον ἐν τῇ Τουρκίᾳ τοῦτο ἐγένετο, ἄλλοι γὰρ στρατηγοὶ τὸ αὐτὸ
ἤδη τὸ πρότερον ἐπεποιήκεσαν, ἀλλὰ οὐδὲν ἄλλο ἐποίησαν ἢ νόµους τινὰς µεταβαλεῖν· ὅµως
δὲ τῷ 1980ῷ ἔτει οὗτοι οἱ στρατηγοὶ πολλῷ χαλεπώτερον τοὺς πολίτας τοὺς ἀνθισταµένους
κατέσχον· παραδείγµατος ἕνεκα, τριακόσιοι µὲν καὶ πεντήκοντα πολῖται ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ
ἀπέθανον, µυρίους δὲ ἄλλους φοβουµένους µὴ τὸ αὐτὸ πάθοιεν ἐδέησεν ἐκ τῆς χώρας
ἐκφυγεῖν.

οἱ νῦν φεύγοντες στρατηγοὶ ἐν τῷ δικαστηρίῳ οὐ παρῆσαν, γεραίτατοι γάρ ὄντες
τηλεδιασκέψει χρώµενοι τῆς δίκης µετέσχον· καίπερ καταγνωσθέντες, εἰς τὸ δεσµωτήριον
οὐκ εἰσβήσονται οὕτω τηλικοῦτοι ὄντες, ὅµως δὲ ἐκ τοῦ στρατεύµατος ἐκβληθήσονται.

